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 انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا ّبَر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبيحصو هلآ ىلعو دمحم

 :دعب اَمأ

 ةمركملا ةكمب هل يسيردت ءانثأ تاقرولا مظن ىلع هتيلمأ فيطل حرش اذهف

 نأو ءهلصأب عفن امك هب عفني نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسن «فيرشلا مرحلاب

 .نيمآ . . .ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجي

  يكلاملا يولع ديسلا نبا دمحم ديسلا





 ل لل ىلا

 طيرفتلاو ريصقتلاو رجعلا ود يطيِرُمَعلا ُفَرَشلا ريقفلال اق :٠'(

 ردب نب ىيحي :همساو .هبقل اذهو ءَنيّدلا ُفرَش يأ : (يطيرُمَعلا فرّشلا»

 حتفب - طيرَمَع دالبل ةبسن يطيرمعلاب ريهشلا «ةريمع نب ناضمر نب ىسوم نيد

 لامعأ نم ةيقرشلاب ةرهاقلا رصم يحاون نم ةيحان يهو  روهشم وه امك نيعلا
 ىلاعت هللا همحر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش دلب ةكينس نم برقلاب «سيبلب
 .هب انعفنو

 نمف ءمكحأو هيف َفّلَأ ْمك ءمظنلا يف ةيآ ىلاعت هللا همحر مظانلا ناكو

 ةياهناو «يراصنألا ايركز مالسإلا خيشل «ريرحتلا مظن ريسيتلا» :هقفلا يف همظن

 اذه هقفلا لوصأ يفو .يناهفصألا عاجش يبأل «بيرقتلا ةياغ مظن بيردتلا

 هيلع ٌبْذَع همظنو .كلذ ريغ ىلإ ...«ةيمورجألا مظن» وحنلا يفو «نتملا

 . نعملا رهاظ لينبملا لهس «ةوالح هيف ٌلْزََج ؛ةوالط

 ارهشأو ئرولل ٍلوصألاَمْلِع ارًهْظَأدق يذلا هللُهمحلا (0

 انّوُد ءةدتباهل يذلاوهف  انّوُهَو يعفاشلا ناسل ىلع (9)

 : ًافرُعَو . ميظعتلا ةهج ىلع يرايتخالا ليمجلاب ءانثلا :ةغل :(دمحلا»

 وهو ءهريغ وأ دماحلا ىلع ٌمِعْنُم هنأ ثيح نم مِعْنَملا ميظعت نع ءىبني لعف

 ناسل ىلع هرهشأو لوصألا ملع رهظأ يذلا هلل دمحلا : يأ «ىلاعت هللاب ٌصتخم

 هعمج ىتح «هنع هللا يضر يعفاشلا سيردإ نب دمحم انمامإ ءمظعألا مامإلا

 هنأل «هنع هللا يضر يعفاشلا ناسل ىلع لوصألا ملع هللا رهشأ امنإو «هنّودو
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 ميدقت م

 لك لبق :يأ ءرمألا ءادتبا يف هقفلا لوصأ ملع عمج :يأ .هنّود يذلا وه

 «لالقتسالا ليبس ىلع هيف َنَّوَد نم لّوَأو .هعضاو هنع هللا يضر وهف ءدحأ

 ءربخلاو نايبلاو «يهاونلاو رماوألا :يف اهيف ملكت ,ةروهشملا هتلاسر هيف ئلمأف

 . سايقلا نم ةصوصنملا ةلعلا مكَُحَو خسنلاو

 .قالطإلل اهلك .«انّود»و .«انّوه»و ءكارهشأ»و .«؛ارهظأ» : يف «فلألا»و

 ارابك وأ مجحلا ٌراغِص ًابْنُك راص ليّثح ُسسانلا ةتعّباتو (8)

 هللا يضر يعفاشلا انمامإ  ءاملعلا لضافأ مهو  سانلا تعباتو : ينعي

 اذه يف ُهوُقَّنِصَو ُهوُمّلَأ ام راص ىتح .هقفلا لوصأ ملع يفو فيلأتلا يف هنع

 ةيكلامو ةيعفاش ءاهقفلا هدعب هيف بتكف .ًارابكَو ًاراغص ةريثك ابْتُك ؛ملعلا
 هيف نوملكتملا بتكو ءاهيف لوقلا اوعسوأو ءدعاوقلا كلت اوققحو «ةيفنحو

 ةلثمألا ةرثكل ؛عورفلاب قيلأو هقفلاب ٌسسَمَأ هيف ءاهقفلا ةباتك َّنأ الإ .كلذك ًاضيأ

 (ديهمتلا» باتك لثم ةيهقفلا تكنلا ىلع اهيف لئاسملا ءانبو ءدهاوشلاو اهنم

 ىلإ نوليميو ءهقفلا نع لئاسملا كلت روص نودرجي نوملكتملاو «يونسألل

 . مهتقيرط لئضتقمو «مهنونف بلاغ هنأل ,نكمأ ام ىلقعلا لالدتسالا

 يِمَرَحلا مامإلل ٍتاقرولاب يمس ام ٍراَعَّصلا هبِيُك ريخو (5)
 نسحأو :ينعي ؛لوعفملل ًاينبم نزولل ميملا فيفختب :2. . .ىّمُس» :هلوق

 باتكلا كاذ  ئّمسُملا :يأ  َيَمَس ام وه ءراغصلا هقفلا لوصأ ملع بتك

 ةمالعلا اهفلؤمل ةبوسنملا «ىناعملا ةريثك ىنابملا ةليلق ىه ىتلا «تاقرولا» :ب

 .مالسإلا خيش ةكاردلا خيشلا وهو «نيمرحلل بوسنملا :يأ ءيِمَّرَحلا مامإلا

 هللا دبع دمحم ىبأ خيشلا نبا كلملا دبع نيمرحلا مامإ نيدذلا ءايض ىلاعملا وبأ

 ماع مرحملا رشع نماث يف ىلاعت هللا همحر َدِلَو «ينيّوجلا دمحم نب فسوي نبا

 عمجيو سرديو يتفي نينس عبرأ ةئيدملاو ةكم رواجو «ةئم عبرأو ةرشع ةعست

 هل ئنبف «روباسين ىلإ داع مث «نيمرحلا مامإب بقل مث نمو «يعفاشلا قرط

 ظعولل سلجو اهب بطخف «روباسينب ةيماظنلا ةسردملا نيَّدلا ماظن ريزولا



 9 ميدقت

 ًابيرق كلذ ىلع يقبو ةبلطلا رومأ تماقتساو ءاهيف سيردتلل دعتساو «ةرظانملاو

 باطخلاو ءربنملاو بارحملا هل ٌمَلَسُم «عَقاَدُم الو ِمَحاَرُم ريغ ةنس نيثالث نم

 .ةرظانملاو ةعمجلا موي ركّذلا سلجمو «سيردتلاو

 مل ًارابك ًادلجم نوعبرأ يهو .هقفلا يف «بلطملا ةياهن» :هفيناصت نمو

 نيسمخو عست وحن ِهّرْمْعَف «ةئم عبرأو نيعبسو نامث ةنس يفوتو ءاهلثم ْتَّنَصُي

 .ةئم عبرأ نم ًابيرق ذئموي هذيمالت تناكو .هتوم موي قاوسألا تقلغأو «ةنس

 همهفنو ٍهظفحل ًالّهَسُم هيمظن يف ًةَدم ٌتْلِيُس ايس دقو (5)

 مظن يف  نامزلا نم ةهرُب :يأ  َةَدُم سانلا ضعب ينلأس دقو :ينعي

 يمظنب هل ًآلّهَسُم ينوك ةلاح هتمظنف ءروكذملا نيمرحلا مامإل «تاقرولا» باتك

 عرسأو «بذعأو ئلحأ مظنلا ذإ «ًابيغ بلق رهظ نع هراضحتسا لجأل «هايإ
 .رَجَّرلا رحب ىلع ناك ام ًاصوصخ ءرثنلا نم ظفحلل

 ةرابعب نايتإلاب كلذو ءهمهف ليهست يف ًادهتجمو :يأ(:(همهفو» :هلوق
 .بطاَخملا ظفل نم ئنعملا روصت :مهفلاو ءديقعت اهيف سيل ةبذع

 اًدِهَسسُم هيف ٌتعّرًش دقو اَذُب ُتلِيَساَمِمدهجأملق 0

 باتكلاب نيراَّدذلا يف َعفنلاو باوصلل ٌىييفوتلا انبر نم (8)

 امم دجأ ملو «هبوغرمب يلئاس تفعسأ ؛َيِلَع لاؤسلا رركت نيحف : ينعي

 .هبولطمب هفاعسإ نم ًاصالخ : يأ ؛ًاّدب لئاسلا هيف ينلأس

 ةردقلا ُقْلََخ :انه دارملاو ءدبعلا يف ةعاطلا ةردق ْقنْلََح :قيفوتلاو

 .أطخلا دض وهو «عقاولل قفاوملا رمألل :يأ ؛همظن يف باوصلل

 اموهو ءريخلا : يأ .عفنلا دادمإ ًابلاط : يأ :(...عفنلاو» :هلوقو

 باوثلا لاصيإ :انه دارملاو ءًايورخأ وأ ًايويند هبولطم ىلإ ناسنإلا هب ٌلَّصوََي
 . ريغلل ريخلا لاصيإ عفنلا ّنأل ءهببسب



 هقفلا لوضأ باَب

 اَبكَرَت دق نئارجج نم ٌنَملِل اَبَقَل ًاظْفَل هقفلا َلوصأ ٌَكاه (9)

 نفلا اذهل ّبَقل ؛«هقفلا لوصأ» : ظفل نأ : ينعي ؛ذخ :يأ :(«كاه» :هلوق

 ٌفاَضُمو فاَضُم نيأزج نم ًايفاضإ ًابيكرت ٌبّكرَت دق وهو ءَنَوَدُملا صوصخملا
 :ناينعم هل ء(هقفلا لوصأ» : ظفلف .هيلإ

 لوألا دييقت دنع ِهِيِدَرْفُم نم ُمُهَمُي ام وهو «يفاضإلا هانعم :امهدحأ

 . .يناثلل هتفاضإب

 يفاضإلا بكرملا اذه َلِعُج يذلا ملعلا :وهو ءيِبَقّللا هانعم :امهيناثو
 اذه دعب مظانلا هركذي يناثلا ئنعملا اذهو ءهيلإ لوألا هانعم نع َلِقْنَو هل ًابقل

 ُهنَّيَب يذلا وه لوألا لنعملاو «خلإ .2...لونعم هقفلا لوصأ امأ» :هلوق يف

 . ؛ابّكرَت دق نيأزجا :هلوقب
 نادّرْفُم ناءزجلاو ٌةقففلا يناثلامن ُلوُصَأْلا ُلّوَأْلا )٠١

 ناذهو .«هقفلا» : ظفلف يناثلا امأو .«لوصألا» : ظفلف لوألا ءزجلا امأف

 : انه دارفإلاب دارملاف . نيبّكَرُم ريغ يأ ؛ناَدَرَمُم «هقفلا»و «لوصألا» : ينعي نآزجلا

 . ئفخي ال امك ٌممَج «لوصألا» : ظفل نإ ؛عمجلاو ةينثتلا ّدض ال «بيكرتلا دض

 يِنَبْنَيٌءاوِس ىلع ام ٌعرَّملاو يِنُبةَريَغع هيلع ام ٌلْضألاَف )١١(
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 ١١ هقفلا لوّصأ تاب

 .هريغ هيلع ينبني يذلا لوقعملا وأ سوسحملا ءيشلا وه :ةغل لصألا

 هريغ ىلع نبي يذلا ءيشلا :وه عرفلاو .هساسأ وه يذلا راَدجلا لصأك

 .هلوصأل هقفلا عورفو ءاهلوصأل ةرجشلا عورفك

 :مهلوقك :ليلدلا :ناعم ةعبرأ «لصألا» : ظفللف «حالطصالا بسحب امأ

 يأ :هقفلا لوصأ هنمو ؛ليلدلا :يأ ؛ةّئّسلاو باتكلا ةلأسملا هذه يف لصألا

 دنع حجارلا :يأ ؛ةقيقحلا مالكلا يف لصألا :مهلوقك :ناحجرلاو .هتلدأ

 . لصألا فالخ ىلع رطضملل ةتيملا ةحابإ وحن :ةرمتسملا ةدعاقلاو .عماسلا

 . سايقلا باب يف يتأيس امك ءاهيلع سيقملا ةروصلاو

 يِمطَت مك َنوُد ًاداهّتجا َءاج يِعْرَش مكح لك ُملِع ةقفلاو (10)

 اهقيرط يتلا ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم :ًاحالطصاو ءمهفلا :ةغل :«هقفلا»

 : كلذب جرخف .داهتجالا

 .نينثالا فصن دحاولا َنأب ملعلاك :ةيلقعلا ماكحألا

 . ةقرحم رانلا َّنأب ملعلاك :ةيسحلاو

 سيلف .ةبجاو سمخلا تاولصلا َّنأو ءدحاو هللا َّنأب ملعلاك :ةيعطقلاو

 . حالطصالا يف ًاهقف :ّْمسُي ةثالثلا هذهب ملعلا

 وه داهتجالا نكل ءداهتجالا نودب اهسفن يف ةتباث ماكحألا نأ :ملعاو

 هقيرط ام :ىلإ مسقني يعرشلا مكحلاف «دهتجملا دنع اهل ُتِبْنُملاو ٌرِهظُملا
 «ةبجاو ءوضولا يف ٌةيَنلا :انلوقك ؛«ًاداهتجا ءاج: :هلوق نم دارملاو ؛داهتجالا

 موص يف ٌظطرَش ليللا نم ٌةينلاو «ٌبوُدنم رتولاو «ةالصلا يف ٌضْرَف ةحتافلاو

 لتقلاو «حابملا يَّلُخلا يف ةبجاو ريغ يبصلا لام يف ةبجاو ةاكزلاو .ناضمر

 هقيرط ام :ىلإو .فالخلا لئاسم نم كلذ وحنو .ءصاّصِقلا بجوي لقثمب

 دحاو هللا َّنأب ملعلاك .«يعطق مكح نود» :هلوق نم دارملا .داهتجالا ال عطقلا
 نم كلذ ريغو «ٌمَّرَحُم انزلا ّنأو ء:ةبجاو سمخلا تاولصلا َنأو ءدوجوم



 هقفلا لوصأ تاب ١

 .اهقف :ئَمَسُي الف ءماعلاو صاخلا اهتفرعم يف كرتشي امم ةيعطقلا لئاسملا

 قيدصتلا وه يذلا نظلا :لينعمب انه ملعلاف .داهتجالاب مكحلا ديق كلذلف

 حجارلا

 اَمّرُح ام عم ٌةوركملاو َحيبأ امو ٌبودنمو ٌبجاو ٌمكحلاو (17)

 هياع نم وأ نااغ دعاق ْنِ ا محملا عم 1

 : حيحصلاو : مارحلاو :هوركملاو .حابملاو :بودنملاو ء«بجاولا : ءايشأ ةيعبس

 .دسافلاو

 «بجاو ٌبوَجَو مكحلاو يأ :هريدقت .خلإ 2...بجاو مكحلاو)

 ٌبجاَو مكحلا- ماللا حتفب قلعتم :وأ ؛خلإ ...بودنم ُبْدَنَو

 لب «مكحلا سفن سيل ؛هيلع َفِطُم امو بجاولا ّنأل «خلإ ...بودنّمو

 وهف (ِدِقاَع ْنِم) :باوصلا لعلو ءْخَسْنلا يف اذكه :«دعاق نم» :هلوقو

 .ةدابعلا يف مأ ءدقعلا يف دسافلاو حيحصلا ناك ءاوس :يأ ؛دباع :لباقم

 ,بدنلاو «باجيإلا :يهو ءطقف ةسمخ مكحلا َّنأ :روهشملا حيحصلاو

 نأل ؛عضولا باطخ نم داسفلاو ةحصلا َّنأو «ميرحتلاو «ةهاركلاو «ةحابإلاو

 ئنعمب نالطبلاو وه يذلا داسفلاب وأ ةحصلاب امإف ؛تالماعملاب قلعت نإ مكحلا

 ىلع كرتلاو لعفلا ىف ْنذإ وأ ٌبلَط امإ وهف ؛تالماعملا ريغب قلعت نإو ءدحاو

 . مزاج ريغ وأ مزاج امإ امهنم لكو كرت وأ لعف بلط امإ :بلطلاو ءعاوسلا

 : ماعنألا] 4ةزككلأ ْاُميِقُأ9 :ىلاعت هلوق لولدمك «باجيإلا مزاجلا لعفلا بلطف

 اََع َنَمَهو :ىلاعت هلوق لولدمك «بدنلا مزاجلا ريغلا لعفلا بلطو «[077 ةيآلا

 لولدمك مارحلا مزاجلا كرتلا بلطو .ء[٠5 ةيآلا .ىروشلا] هنأ ع ف َمَلَصََو

 مزاجلا ريغلا كرتلا بلطو «[*؟ ةيآلا :ءاّوسإلا] 4 لأ أو أويرَفُن الوإ» :ىلاعت هلوق

 .ةهاركلا



 ١ هقفلا لوص

 ٌفالخ :«ةياهنلا» يف لصألا بحاص مهنم نيرخأتملا نم ةعامج دازو

 ثيدحك صوصخم ىيهنب مزاجلا ريغ كرتلا بلط ناك نإ :اولاقف ءىلْؤألا

 (نيتعكر ىلصي ىتح سلحي الف ؛دحسملا مكدحأ لخد اذإ) :«نيحيحصلا)

 نم دافتسملا تابودنملا كرت نع ىهنلا وهو .صوصخم ريغ ىهنب وأ ؛«ةهاركف

 ةالص كرتو ءموصلاب ررضتي ال رفاسم رطف :ك لنلوألا ُفالْجَف ءاهرماوأ

 باقعلاب ٌكرتلاو هلعف يف  باوثلاب ُموكحملا ٌبجاولاف (15)

 ٌباقعوكرت يف ْنُكَيمَلَو ٌباوثٍهلعف يفام ُبْدَتلاو (15)

 .هكرت ىلع بقاعي الو .هلعف ىلع باثي ام :وه بودنملا يأ :«بدنلا»

 باقع الو لب ًاكرتو ًالعف باوث نم حابُملا يف سيلو (10)

 ىلع بقاَعُي الو ؛هكرت ىلع الو هلعف ىلع ِباَتُي ال ام :وه :«حابملا»

 ٌبِحَي ام سكع ٌمارحلا كلذك ٌبِدن ام سكع هوركملا طباضو (1)

 ًالاثتما هكرت ىلع باثي ام :وه يأ :«بودنملا)» سكعف «هوركملا» امأ

 ىلع باثي ام :وه يأ ؛بجاولا سكعف مارحلا امأو ءهلعف ىلع بقاعي الو

 .هلعف ىلع بقاعيو ًالاثتما هكرت

 ةقلعتم اهنأل ؛«ةيفيلكتلا ماكحألا»ب ةاّمّسُملا ىه ةسمخلا ماكحألا هذهو

 وأ لعف نم َةَقَشَم : يأ ٌةَفْلُك هيف ام همازلإ : يأ ,هفيلكت ثيح نم فلكملا لعفب

 . كرت

 اًقلَطُمٌةاديعاوذوفنهب اَقَّلَعَتام حيحصلا طباضو (19)

 نأ :هانعمف «دادتعالا» امأ .دادتعالاو ذوفنلا هب قلعت ام : (حيحصلا»

 غولبلا وه :«ذوفنلا»و .ناكرألاو طورشلا نم ًاعرش هيف ربتعي ام ٌممج دق نوكي



 هقفلا لوُصَأ ُباَب ١

 .ءطقف دادتعالاب ىهقفلا حالطصالا بسحب افصوت ةدابعلاو .دوصقملا ىلإ

 .ذوفتلاو دادتعالاب فصوت ةلماعملاو

 عراشلا لعج :يأ ؛عضولا باطخ ةلمج نم داسفلاو ةحصلا : ةيبئت

 «ةميزعلا» امأو .ًاعنام وأ .ًأطرش وأ ًاببس وأ .ًادساف وأ ًاحيحص ءىشلا

 .ةسمخلا ةيفيلكتلا ماكحألا ىلإ ناتعجارف ؛«ةصخرلا)و

 دقع اذإ |ٍذفانب نكيوملو ددّتعَت مل هب يذلا دسافلاو 2"

 .هب دتعي الو ,ذوشنلا هب قلعتي ال ام 1 .وهو لطول وف «دسافلا»

 لب «ىعرشلا ىحالطصالا هموهفم ىف هقفلاب صتخي ال (ملعلا» : ظفل

 نعملاب اذكو ءملعلا نم صخأ يعرشلا ئنعملاب هقفلاف .هريغو هقفلا لمشي

 .َّمعأ يهو ؛ةفرعملا :ملعلاو .مهفلا :هقفلا َنإف .يوغللا

 موتحملا هفصول تَقَباَط نإ مولعسملا ةفرعم اًنمْلِعو (؟؟)

 ىف هب وه ام ىلع مولعملا ةفرعم :ًاحالطصاو «نيقيلا :ةغل :ملعلا
 . ًامودعم وأ ناك ًادوجوم مُلْعُي نأ هنأش نم ام : يأ ؛(مولعملا)» ئنعمو .عقاولا

 ا : يأ ؛ ًامتح عقاولا : يأ : (موتحملا» : هلوقو

 الع هب يذلا هفصَو فالخ ىلع ء ءيشلا رّوصت ْلُق لهجلاو 2(

 ٌيِمُس دق ًابُكَرُم وأ ًاطيِسَب ملعلا ُدُقَف لهجلا ٌدح :ليقو (١؟15)

 يف هب وه ام فالخ ىلع مّلْعُي نأ هنأش نم ام روصت وه (لهجلا»

 . بكرملاو طيسبلا لمشي وهو : :ملعلا مدع هنإ : هقيرعت يف ليفو .عقاولا

 هريغ نع زيمتو عفترا هب يذلا هفصو : يأ ؛ «(الع هب يذلا هفصو» :هلوقو

 .دحلا ىف

 اَرّوُصّتام لك يف ٌةبيكرت ئرّثلا تحت ام لك يف ةظيسب (؟)



 6١ه هقفلا لوضأ باب

 وهف :بكرملا امأو «نيضرألا تحت امب انملع مدعك وهف :طيسبلا امأف

 «ةرخآلا يف هللا ةيؤر مدع ةلزتعملا كاردإك «هتئيه فالخ ىلع مولعملا روصت

 . ملاَعلا مَّدِقِب ةفسالفلا داقتعاو

 يأ .دوصقملاب ملعلا ءافتنا لهجلا :لاقي نأ نيمسقلل لماشلا فيرعتلاو

 نأب وأ ءطيسبلا وهو .ًالصأ كردي مل نأب امإ ؛كرديف دصقي نأ هنأش نم ام

 هيف َنأل ؛ًابكرم :يّمُّسَو ءبكرملا وهو عقاولا يف هيلع وه ام فالخ ىلع كردي

 . لهاج هنأب الهجو ءَكَرْدَّملاِب ًالهج «نيلهج

 لوألاف لصاح باستكاب وأ ٌلّصحي رارطضاب امإ ٌمّلعلاو 02

 سمللاب وأ يقوذلاب وأ ٌمّشلاب سمخلا ٌساوحلاب ٍداَمَسُملاك ("0

 ٍلالدتسا ىلع ًافوقوم َناكام يلاتلا مث راصبإلاو عمسلاو (؟8)

 «بستكمو « يرورض : ىلإ مسقني .قولخملا ملع هب دارملا :(ملعلا»

 هنآ ؛ًايرورض : ىَمسَو .«ل الدتساو رظن ىلإ هيف جاتحي الأ يذلا وه :يرورضلاف

 ملعلا لصحي هنإف ءرصبلاو .عمسلاو ء«سمللاو «قوذلاو ءمشلا ةساح :. ىه

 . اهب ساسحإلا درجمب

 رظنلا ىلع ًافوقوم ناك ام وه :- باستكالاب لصاحلا ملعلا يأ  يناثلاو

 .ٌثداَح مّلاَعلا ّنأِب ملعلاك كلذو «لالدتسالاو

 .يرورضلا :يأ :«لوألاف» :هلوقف

 .- بستكملا : يأ  ىناثلا وهو «لّوألل عباتلا يأ : (ىناثلا مث : هلوقو

 بلط امل ًادِشِرُم ًاليلدانل بلتجي ام :ّلُّق لالدتسالا ٌدَحَو (19)

 دشرملا وه :ليلدلاو ءبولطملا ىلإ يدؤيل ليلدلا بلط :«لالدتسالا»

 نكمي ام ليلدلاف ؛نييلوصألا دنع امأو «نيملكتملا دنع اذهو ؛بولطملا ىلإ

 . يربخ بولطم ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتلا



 هقفلا لوُصُأ ُباَب ١

 ىلإ يدؤيل هيف روظنملا لاح يف ركفلا :وهو (رظنلا» فيرعت يقبو
 .دحاو «لالدتسالا»و «رظنلا» ئدؤمف ء«نظ وأ ملع نم بولطملا

 نيرمألادحأل ًاحًًَجَرُم نيرسمأ ءىرما زيوحت ٌنْظلاَو 2«

 اًمهَو ىّمسُي ٌحوُجرَملا ٌفرظلاو ىَمَسُي ًاَنظ روكذملا حجارلاف (*5)

 .هدنع رخآلا نم ٌرهظَأ امهدحأ نيرمأل صخشلا زيوجت وه :«ٌنظلا»

 مسي حوجرملا فرطلاو .«نظلا»ب ْىَمَسَي يذلا وه حجارلا فرطلاو

 .(«مهولا»ب

 نارمألا ئّوَتسا ثيح ٍدحاول  ناحجبُر الب ريرحت ٌكشلاو (*0)

 .رخآلا ىلع امهدحأل ةيزم ال نيرمأ زيوجت :«كشلاو)

 ال امك .(ٌرْيوِجَت) :باوصلا لعلو ْخَسْنلا يف اذك .اريرحت) :هلوقو

 ”بَكعُملاف هفيرعت ىف ٌنَّملل رظّنلاب ئّنعم ٍهقفلا لوصأ امأ (”*)

 ةلَصفُملا ال ىهّتلاوأرمألاك ةلَّمْجُملا ىنعأ هقِفلا قرط َكاذ ىف (*5)
 ٠  2و م اس ل 0 ِ

 . نزولل ةزمهلا عطقب : (ىهنلا» :هلوق

 تعضو يذلا نفلل رظنلاب لصاحلا لنعملا ةهج نم «هقفلا لوصأ» امأ

 : هفيرعت ىف ربتعملاف «هيف ةموظنملا هذه

 رمألا قلطم ىف ثحبلاك ؛ةلَصفُملا هقّرُظ ال ةلّمَجُملا هقفلا قرط :ًالّوأ

 . ةقيقح ميرحتلل هنأب يهنلا قلطمو «ةقيقح بوجولل هنأب

 .اهب لالدتسالا ةيفيك : ًايناثو

 نفلا يه ةثالثلا هذهف ءدهتجملا :وهو اهب لدتسي نم تافص : ًاثلاثو

 . بقللا اذهب لّمسملا



 1 هقفلا لوّصأ َباَب

 ء[0/؟ ةيآلا :ماعنألا] 6 ةرَلَصل اوُميِقَأ)» : ىلاعت هلوقك ةيليصفتلا هقفلا ةلدأ امأ

 َّنأ ىلع عامجإلاو ؛«ةبعكلا يف ٍةِئلَت هتالصو «[*؟ ةيآلا :ءاّرسإلا] 4 زل أويرفن الو

 هعيب عنم يف ٌّرْبلا ىلع ٍزُرَأْلا سايقو ءاهل بصاع ال ثيح سدّسلا نبالا تنبل

 .هقفلا لوصأ نم تسيلف ؛اهئاقب يف كش نمل ةراهطلا باحصتساو .ًالضافتم

 ملكتي هنإف «هيقفلا ةفيظو وه امنإ اهيف رظنلاو «ليثمتلل هبتك يف اهضعب ركذي امنإو

 يف يهنلاو ءبوجولل [77 ةيآلا :ماعنألا] 6 ةْرَلَصل اوُميِقَأ» وحن يف رمألا َّنأ ىلع

 هنإف ؛يلوصألا فالخب .ميرحتلل [*؟ ةيآلا :ءاّرسإلا] 6 أويرَفُم لوو :ىلاعت هلوق

 .صاخ ٍلاَثِم ىلإ رظن ريغ نم يهنلاو رمألا ئضتقم ىلع ملكتي امنإ
 د وع عع



 ا

 هقفلا لوضأ ُباوبأ

 ُةَرْوُتَس اهلك باتكلا يفو ُدَرْسَت ًاباب ٌنورشع اهُباوبأ (*5)

 .باتكلا اذه يف اهلك ركذتس «ًاباب نورشع هقفلا لوصأ باوبأ َنأ :ينعي

 اًمَع ظفل َّءَئ يهنو ّرمأ اًَمُثمالكلا ٌماسقأ كلتو (*0)

 ٌلَووُم وأهانعمٌرهاظ وأ لَّمجُم وأ ُنَِيَبَم وأ ٌصَخخ وأ (*0)

 ْحَسَتناِدَّقهبامهاوسًامكُح  ُحَسَتاممئِلاعفألا ٌقَلَطُمَو (*9)

 عَّفَو لكٍةحايإ عمو رظح عم ٌرابخألاو عامجإلا كِلذك (40)

 ةَليَألل ُتيترشثلاو لصألا يف ةّلعلل ًاَملطُم ُسايقلا اذك )5١(

 دهّتجُمم لك ُماكحأاذكهو دهُت ٍتفتسمو ٍتفم يف ٌفصولاو (40)

 ءيهنلاو (") ءرمألاو (؟) .مالكلا ماسقأ )١( :يه باوبألا كلتو

 . الص 0 فلآلاو .فطع فرح وهو امثل : ينعي كاّمثاو .ماعلاو 0(

 :رهاظلاو (4) «ءلمجملاو (9) ءنّيّبَملاو (1) .ءصاخلا (5) كلذكو

 .خسدلاو )١١( هلك ةعيرشلا بحاص لاعفأ )٠١( كلذكو .لّوّوُملاو (9)

 ظحلاو )١5( .رابخألاو )١5( ءعامجإلا )١5( كلذكو .خوسنملاو )١6(
 ا
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 ثتاوب :1 ١ هقفلا ٍلوُص بسلا بسسس ذيب

 وأ قلالدل وأ هلع تاك ءاأوس : يأ ؛ ًاقلطم سايقلا 2150 اذكو .ةحابإلاو
2 

 ففصو )١8( كلذكو .ةلدألا بيترت )١7( اذكو .ئئتأيس امك ٍةهبشل

 .دهتجملاو )5١( .ىتفتْسُملاو )١9( «ىتفُملا



٠9 
 مالكلا ماّسقأ ٌباَب

 اوُبَكْرا:ك ٌلعفو ٌمسا وأ نامسا اوُبُكَر مالكلاهنم ام لقأ (4)

 : لثم لعفو مسا وأ (دحأ هللا» :لثم نامسا :مالكلا هنم اوبكر ٍظْفَّل لقأ
 . (ماق دمحيم)

 ادّنلا يف يفرحو مسا نم اجو ادجُو يفرحو لعف ْنِم كاذك (48)

 اذهو .(ماق ام) : وحن «.فرحو لعف : مالكلا هنم بكرتي ام لقأ كلذكو

 ًالثم ديز ىلإ عجارلا «ماق» يف رتتسملا ريمضلا َدَعُي ملو ,مهضعب هتبثأ مسقلا

 ءادنلا يف وهو «فرحو مساو .ةملك ِهْذَع ىلع روهمجلاو «هروهظ مدعل ةملك

 .ديز اي :وحن
2 
0 

 رابختسإلاو يهنلاو رمألاو ٍرابخإلل مالكلاَمّسقو (:ه)

 : ىلإو .هتاذل بذكلاو َقدَّصلا لمتحي ام :وهو ء«ربخ :ىلإ مالكلا مسقني

 بلط ىلع لدي ام :وهو «يهن :ىلإو .لعفلا بلط ىلع لدي ام :وهو ءرمأ

 .ماهفتسالا :وهو ءرابختسا ىلإو .كرتلا

 .ءاشنإو ءريخو «بلط :ةثالث ىلإ مالكلا «عماوجلا عمج» ىف ِمَّسَقَو

 بذكلاو قدصلا لمتحا ام :ربخلاو .يهنلاو رمألاو ماهفتسالا لمشي :بلطلاف

 ًابلط دفي مل نأب ءامهلمتحي مل ام :ءاشنإلاو .ربخلا نع رظنلا فرصب هتاذل

 ىو



 ١" مالكلا ماَسقأ باي

 . يجرتلاو ينمتلاك مزاللاب بلطلا دافأ وأ . كَتْعِبو «قلاط تنأ:ك

 ْمَسَقَو ضرععلو ُنَمَك ىلإ ْمَسَّقناِدَق ًايتاث ٌمالكلا مث (5)

 هيف ام وأ «هيف عمطم ال ام بلط :وهو ءُّنَمَت :ىلإ ًاضيأ مالكلا مسقنيو

 :ءاجرلا عطقنم لوقك يناثلاو ءًاموي دوعي بابشلا تيل الأ :وحن لوألاف ءٌرْمسُع

 لزنت الأ :وحن «قفرب بلطلا :وهو ءٍضْرَع :ىلإو .هنم َّجُْحَأَف الام يل تيل

 .اذك نلعفأل ِهّللاو :وحن فلحلا وهو مسن : ىلإو «ءاندنع

 االيعتسااماهّدحوٍةقيقح ئسلإو زاجم ىلإ ًاثلاثو (50

 اَمّدَق حالطصا يف ًاباطخ يِرْجَي ام ليقو هعوضوم يف كاذ نم (54)

 ظفللا :يه ةقيقحلاف .زاجمو «ةقيقح :ىلإ «ًاثلاث ًاماسقنا مالكلا مسقنيو

 هعوضوم ىلع لامعتسالا يف يقب ام :يأ ؛َءادتبا هل عضو اميف لمعتسملا

 ] .لوألا يوغللا

 اميف لمعتسا ام اهنأب : اهفيرعت يف مهضعب لاقو :يأ ؛(«ام ليقو» :هلوقو

 ةبطاخملا ةعامجلا :يأ ؛ ءاطلا رسكب  ةَبِطاَحُملا ةعامجلا نم هيلع حلطصا

 هعوضوم ىلع قبي مل نإو ؛هسفنب لنعملا كلذ ىلع هَتنّيَع نأب ءظفللا كلذب
 ىلع قبي مل هنإف .ةصوصخملا ةئيهلل عرشلا ناسل يف «ةالصلا»ك يوغللا

 تاذل فّرَعلا يف ةعوضوملا ةباّدلاو .ريخب ءاعدلا :وهو يوغللا هعوضوم

 . ضرألا ىلع ُبَّدَي ام لك وهو «هعوضوم ىلع قبي مل هنإف ءرامحلاك عبرألا

 .امْذَقَت :يأ ؛(امّدق حالطصا يف» :هلوقو

 ٌيِفْرُعلاو عضولا ٌيوْغّللاو ٌئعرَص ٌةئالئاهماسقأ (49)

 : ماسقأ ةثالث ىلإ عضولا رابتعاب مسقنت «ةقيقحلا» َّنإ مث

 ةدابعلل «ةالصلا»ك عراشلا اهعضو ام ىهو : ٌةيِعرّشلا ةقيقحلا :لوألا

 .ةصوصخملا



5" 
 1 يب يبيح سس سس مالكلا ماسق اًسقأ تاي

 ناويحلل ' (دسألادك هللا عضاو اهعضو ام يهو : ةيوغُللا ةقيقحلا : يناثلا

 . سرتفملا

 تاذل «ةباذلا»ك ٍِفْرُعلا لهأ اهعضو ام يهو : ٌةّيفرْعْلا ةقيقحلا :ثلاثلا
 .عبرألا

 اًرُوَجَت هعوضوم نع ظفللا يف ازّوُجُتهبامٌرناجملامث (60)
 هانعم نع لفقنو .لامعتساالا ىف هب يَّدُعَت يذلا ظفللا وه :(زاحملا»

 وه :تلق تئش نإو .امهنيب ةقالعل يزاجم ناث ئنعم ىلإ يوغللا هل عوضوملا
 .ناث عضوب ًاعرش وأ :ًافرُع وأ َّدغل هل َّمِضُو اميف لمعتسملا ظفللا

 . هب َيَّدْعَت : يأ ؛ (ازّوجت» : هلوفو

 لوألا فيرعتلا لباقي فيرعتلا اذهو .ديكأتلل ةدايز :(ازّوَجَت» :هلوقو
 ام وه :؛(زاجملا» ىف لاقي نأ هلباقيف ةقيقحلل يناثلا فيرعتلا امأو «ةقيقحلل
 . ظفللا كلذب هيلع حلطصا ام ريغ يف لمعتسا
 لمأ صقنك ةراعتسا وأ لقت وأ ةدابز وأ صقلب (ه١)

 .ةراعتسالاو ءصقنلاو .ةدايزلاب نوكي (زاحملا»و

 ةرابعلا ظفل صقن ببسب نوكي نأ امإ زاجملا نأ :يأ ؛(«صقنب» :هلوقف
 نع ظفللا لقن ببسب وأ ,ةرابعلا ىلع ظفل ةدايز ببسب وأ ,ئنعملا كلذ ءادأل

 ةراعتسالاو .ةراعتسا ببسب وأ ءامهنيب ةبسانمل رخآ نعم ىلإ يلصألا هانعم

 . ًالسرم ًازاجم : َيمُّس ةهباشملا ريغ ةقالعلا تناك نإف ,ةهباشملا هتقالع زاجم

 فعاونأب روكذملا زاجملا ةلثمأ نايب يف ٌعورُش :«لهأ صقنك» :هلوق مث
 لْكَسَو : ىلاعت هلوق نم (لهأ» : ةملك صقنك (صقنلاب زاحملاف» * لاق هنأكف
 ل

 .[85 ةيآلا : فسوي] 6 ةّيَرَمْل

 ةّيرم نود ركذلا يف ىئتأامك ةيرقلا لاوس يف دارملا وهو (6) م و ه ٠ - . “ ل أ



 ” مالكلا ماّسقأ باب

 : ىلاعت هلوق يف ةيرقلا لاؤس يف دارملا وه .«لهأ» :ةملك :يأ ؛وهو

 ةيرقلا دارملا سيلو .ةيرقلا لهأ لأسإ :يأ ؛[87 ةيآلا :فُسوُي] 4ةَيَرَمْلا ٍلََنَو»

 .اهسفن

 .نآرقلا يف :يأ ؛اركذلا» : هلوق

 . كش الب :يأ ؛(ةيرِم نود» :هلوقو

 هّلحم نع ٍلوقنملا طئاغلاو «هلثمك يف يفاكلا ٍدايدزاكو (09)

 (2 ىَق ولدك سيل :ىلاعت هلوق وهو «ةدايزلاب زاجملل لاثم اذهو
 ولو .ءيش هلثم سيل :دوصقملاو .ةدئاز «هلثمك» :يف فاكلاف ١١[ ةيآلا :ىروّشلا]

 ئنعملا اذه موهفمو «ءيش ِهِلْثِم لثم سيل :ىنعملا ناكل ةدئاز فاكلا نكت مل

 .َلاَحُم وهو لثملا توبث هيلع مزليو ءطقف لثملا لثم يفن :وه

 ىلع «ةدايزلاب زاجملا قيرط ىلع ةدئاز فاكلا نإ :انلوقب لاكشإلا لوزيو

 رخآ مالك اهيف ةلأسملا َّنأ

 : لعجت نأ امإ هنأل ؛روذحم مزلي الو ةدئاز تسيل فاكلا نأ ' قيقحتلاو

 ةغلابملا دصقلاو ءاذك لعفي ال َكْلْنِم : :مهلوق يف امك (تاذلا» : ئنعمب («لثم»

 هئنع هيفن ناك هبِساَنيَو هلْيئاَمِي نمع لفتنا اذإ هنآل ؛هنع لعفلا كلذ ىفن ىف

 وأ ءِتاَذ يأ ءىيش هتاذك سيل :ئنعملا نوكيف «(ةَّفّصلا» :لينعمب وأ .ئلوأ

 .تالوطملا يف : روكذم وه امم كلذ ريغ وأ ءِةَفِص يأ ؛ءيش هتفصك سيل

 ,(طئاغلا»ك هلاثم :يأ ؛لقنلاب زاجملا ىلإ ةراشإ :(«طئاغلاو» :هلوقو

 َةلّضَف ىلإ ضرألا نم نئمطملا ناكملا وهو . يقيقحلا هانعم نم لوقنم هنإف

 ةجراخلا ةلضفلا اوُمَسُف «ناكملا كلذ دصقي ةجاحلا يضقي , يذلا َّنأل .ناسنإلا

 يف ردابتي ال راص ىتح رهتشاو .كلذ ةرالب يذلا ناكملا مساب ناسنإلا نم

 ىلإ ةبسنلاب «ٌزاجَم» .(ةيفرُغ ٌةقيقح ١ وهو «لينعملا كلذ الإ ظفللا نم ٍِفْدُعلا

 . يوغللا هانعم



 ا سبب بسسس مالكلا ماَسقأ َباَي 1
 سيلو «ماسقألل َلباَقُمَو زاجملا نم َمسِق لقنلا نأ مِهوَت فّئَصَملا ةرابعو

 نكل ءرخآ لونعم ىلإ لوألا هعوضوم نع ظفللا لقن :هلك زاجملا َنإف ,كلذك
 ةدرفملا ظافلألا ىف اذهو ءرييغت ريغ نم هتروص ىلع ظفللا ءاقب عم نوكي دق

 :ظفلو ءعاجشلا لجرلا ىلإ سرتفملا ناويحلا نم (دسألا» :ظفل لقنك
 ٍةلاَلَّدلا نم «ةدارإلا» :ظفلو «ناسنإلا ةلضف ىلإ نئمطملا ناكملا نم «طئاغلاا
 دماجلا ليم ىهو .ةدارإلا ةروص هبشت ةروص ىلإ ّيَحلا يف ةيقيقحلا ةدارإلا ىلع
 . طوقسلا ىلإ

 يف اذهو .ناصقن وأ ةدايزب ظفلل ضِرْعَي رييغت عم لقنلا نوكي لفو

 ًازاجم تادرفملا يف عقاولا زاجملا يأ - لوألا ايّمسَيو .ةبكرملا ظافلألا

 .ًايلقع ًازاجم - بيكرتلا ىف ذ عقاولا يأ - : يناثلاو .ًايوغل

 ا ا -

 الاَم !: ينعي # ضقني نأ ديرب :ئلاعت ٍهِلوَقك اهعبار (ه5)

 .ةراعتسالاب زاجملا :وهو .ًاحالطصا زاجملا : هيلع ّقَلْطُي ام عبار : يأ
 [ا/ا/ ةيآلا : فهكلا] (ٌَضَقني نأ ديرب اراَدِج9 : ىلاعت هلوق نم ديب 20 : ىلاعت هلوقك

 بجوف «دامجل ةدارإ ال ذإ .ةداَرَم ريغ ةيقيقحلا ةدارولاف ُلاَم هنآل ءطقسي يأ

 ع ان هام
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 رمألا ُباَب

 بلاطلا نود ناك نّمم لوقلاب بسجاو لعف ءاعدتسا هذحو (هه)

 ليبس ىلع هيبود وه نمم لوقلاب لعفلا ءاعدتسا  رمألا : يأ :هلذحو

 . بوجولا

 . مثَحُم ٍلْعِف بلط : يأ :«بجاو لعف ءاعدتسا» :هلوقو

 .اهوحنو ةراشإلاب ال :يأ :«لوقلاب» :هلوقو

 نود َدِجَو نمم لعفلا كلذ بلط : يأ :«بلاطلا نود ناك نمم» :هلوقو

 .مهفاف ءءاعدتسالا لعاف ال «لعفلا لعافل نايب «نمم» : ظفلف «بلاطلا

 ناك نإو ءًاسامتلا :َىَمُس يواَسُملا ىلإ يواَسُملا نم ناك نإ ءاعدتسالاف

 .ءاعد وأ ؛ًالاؤس : َىَّمُس للعألا ىلإ يندألا نم

 ءعءالعتسالا رمألا ىف طرتشي ال هنأ :ىلاعت هللا همحر مظانلا مالك رهاظو

 . بجاحلا نباو .يدمآلاو ءيزارلا لاق هنو

 نإو هنم بولطملا ىلع مظاعتلل ًارهظم بلاطلا نوكي نأ وه ءالعتسالاو

 . عقاولا فلاخ
 رم ل
 م

 7 ُ كرما من م هر قر سلا

 اقِلطأو تفتناةنيرقلا ثيح  اًققحن توجولاف (ٌلَعْفا» ةغيصب (55)
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 ا
 رمألا ب

 0 ةغيصلا هذه ىلع يتأي لعف لكب :يأ ؛(لَعْفا»ب نوكي رمألاو
 :هلوق ئنعم اذهو «بوجولا يف ةقيقح يهو .نسحأو .مركأ :وحن .بلطلا
 هل ةفراّصلا ةنيرقلا تفتنا اذإ لإ ققحتي ال سوجولا اذه نكل ؛ «اَقَخ بوجولاف»

 «لعفا» :ةغيصف .«اقلطأو تفتنا ةنيرقلا ثيح١ :هلوق ئنعم اذهو ءهعوضوم نع

 .«تفرع امك بوجولا ئلع لمت «ةفراّصلا ةنيرقلا نع درجتلاو قالطإلا دنع
 .[07 ةيآلا :ماعنألا] ةرَلَصلأ أوُميِقَأ 8 :ىلاعت هلوق وحن

 الث بذن وأ لعفلا يف ٍةحابإ ئلع ًاعرش اَنَلَد ليلد عم ال (00)

 نأ ىلع ليلد دوجو عم .بوجولا ىلع ةلاد «لعفا» :ةغيص نوكت ال : يأ
 ىلع لدي يذلا ليلدلا َدِجُو نإف :يأ .«الف» :هلوقف .بدنلا وأ ةحابإلاب دارملا
 .بوجولا ىلع هقلطن الف ؛بوجولا ريغل رمألا َنأ

 امهنمٍدارُملا ىلع ولمحب اَمَّنُح بوجولا نع ٌهَفْرَص لب (5)

 دارملا ىلع لمحيو ءبجاو بوجولا نع ذئنيح رمألا فرص ّنِإ لب

 هو

 .[١ا/7 ةيآلا :ةَرَقَملا]

 .[»* ةيآلا :روُبلا] 4 اريح مهف متم نإ ْمُهويكت )ا: ىلاعت هلوق : بدنلا لاثمو

 .تابيطلا . نم لكألا َنِإف .بوجولا مدع يضتقي نيلاثحلا نيله يف ماقح#

 اراركتلا يضتقي ام دجي مل نإ اراّركتالو ًاروفٌدِفّي ملو (59)

 نأ :تيبلا لينعمو .هدورو بقع هب رومأملا لعفب َةَرداّبَملا وه :روفلا

 اذإف «راركتلا ىضتقي ام درو اذإ آلإ ءراركتلا الو روفلا يضتقي ال قلطملا رمألا
 كلذ انعم سيلف ؛روفلا ىضتقي ال رمألا َّنِإ :انلق اذإو ءراركتلا دافأ كلذ درو
 امنإو «ىخارتلا الو روفلا ىضتقي ال رمألا نأ دوصقملا لب .يخارتلا يضتقي هنأ
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 رقع ع

 سمخلا تاولصلا :لثم قّيّضَملا بجاولاك راوفلل يتأي دقف ءامهنم الك لمشي

 . ٌجحلاك يخارتلل يتأي دقو «ةقيّضلا اهتاقوأ يف

 بلط ديفي امنإ لب «حيحصلا ىلع كلذ ديفي ال يأ :«اراركت الو» :هلوقو

 اهنم دب ال ةدحاولا ةّرَّملا نكل «تاّرّملاو ةّرَّملاب راعشإ ريغ نم هب رومأملا لعف

 ىلع ٌليِلَد َّلَد ام اذإ الإ ؛هب رومأملاب نايتإلا تايرورض نم وهف «لاثتمالا يف

 موصب رمألاو ءسمخلا تاولصلاب رمألاك راركتلا ىلع لمحيف «راركتلا دصق

 .ةاكزلاب رمألاو ء.ناضمر

 ِهيقِفاَوَمو ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا دنع يأ ؛راركتلا يضتقي :ليقو

 نامز نم هباعيتسا نكمي ام بعوتسيف ؛هدمأل نايب ال ثيح راركتلا يضتقيف

 ٍطرَش ىلع َقّلُع نأب هيضتقي ام درو نإف ءضعب ىلع هضعب حُجَرُم ءافتنال ءرْمُْعلا
 محك نإت) : ىلاعت هلوق لثم هيلع َقَّلَعُملا راركت بسحب راركتلا زئيضتقا .ةفص وأ

 4 ود داو امني دو ل وُ نزلو دلال 16 ةبآلا :ةدئاملا] 4(وُرُهَطأَ ابنُ
 .انّرلا رركتب َدْلَجلا رركيو «ةباّتَجلا رركتب ةراهطلا رركتف «[؟ ةيآلا :رونلا]

 راركتلا ضتقي مل «ةفص وأ ٍطرَش ىلع َقّلَعُي مل نأب ًاقلطم ناك نإو
 نياَثلأ َلَع مَِلَو9 :ىلاعت هلوقك ةنيرقب ًاضيأ ٍةَّرَملا ىلع روكذملا ُقَّلَعُملا لمحيو

 مل لا دسم م
 ىلع ةفيرشلا ةيآلا ُلوُلْذَم «[910 ةيآلا :ناّرمِع لآ] 4 البس ِهْلِإ َءاطَنْسأ ِنَم ِتْيِلا خِح - ب

 ىلع ٌةَلاَدلا ةنيرقلا تماق نكل «ةعاطتسالا راركتب جحلا راركت بوجو لوقلا اذه
 :لاقف د هللا "لوسر انبطخ » :لاق امهنع هللا يضر سابع نبأ ثيدلدح يهو ءةّرَملا

 .«اوجحف ؛جحلا مكيلع بتك هللا نإ !سانلا اهيأ)

 املو «تبجول اهتلق ول» :لاق ؟ هللا لوسر أي ماع لك يفأ : عرقألا ماقف

 . ((متعطتس أ

 . (ملسم حيحصا) يف هلصأو «ىئاسنلاو .دواد وبأو «دمحأ :هاور

 مِهَيهب يذلابووهبّرمأ ميَحنُملا مِهَملا لعفلاب ٌرمألاو (0)
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5-5 * 

 .هب الإ لعفلا كلذ متي ال امبرو في ٌرمَأ لعفلاب رمألا نأ : ينعي

 .تيبلل ةلمكت :«متحنملا مهملا) : هلوقف

 ٌضَّرْفُي ةالصلل ٍءيش لكو وضولاب ٌرمأةالصلاب رمألاك )5١(

 طرش ةراهطلا َّنأل ؛ءوضولاب رمأ ةقيقحلا يف هنإف ؛ةالصلاب رمألاك كلذو
 .هيلع ةفقوتم يهف هب الإ ةالصلا حصت ال ةالصلل يعرش

 لك ليصحتب ٌرمأ وه ًاضيأ ةالصلاب رمألا َّنِإ : يأ : (ءيش لكو» :هلوقو
 .ةلمقلا لابقتساو «ةروعلا رتسك ءةالصلل ءيش

 بوجولا ٍةَدهُع نع هب جرخي (بولطملاب ءىيج د ا
 هب رومأملا :«(بولطملا» 2لِعُف اذإ : يأ : (ءىيج نأ امثيحو)

 رومأملا صخشلا جرخي هب رومأملا لعف اذإ :تيبلا ئنعمو .رمألا :«بوجولا»
 . بلطلا طوقس يف ًايفاك ريصيو ءءازجإلاب لعفلا ْفِصّتَيو ؛رمألا ٍةَذهَع نع

 0 1 ا 2 ع



 ىهَّنلا ُباَب

 بّلظ ْنَم نود ناك نمم ٍلوقلاب ْبَجَو دق كرت ءاعدتسا ٌهُقيرعت (50)

 بلاطلا نود وه نمم لوقلاب كرتلا بلط :ّىهَّتلاو .بلط يأ :«ءاعدتسا»

 . بوجولا ليبس ىلع

 يف رم امك ءاعدتسالا ال كرتلا لعافل نايب : (َّبَلَط نود ناك نمم» :هلوقف

 ىلع امه ؛لصألل ًاعبت مظانلا امهركذ ناذللا نافيرعتلاو ءرمألا فيرعت

 .روهشملا

 نم امهرودص :يأ ءولعلا يهنلاو رمآألا يف طرتشي ال هنأ :قيقحتلاو

 ىلع مظاعتلا ٌرِهظُي نمم امهرودص :يأ ؛ءالعتسالا الو .ئندألا ىلإ يلاعلا

 نامل :هموقل ًاباطخ نوعرف نع ًةياكح ىلاعت هلوق ليلدب هنم بولطملا

 .7 60 ةيآلا : ءاَرَعُشلا] 4 توُرُمَأ

 عقاو ًاضيأ سكعلاو هَدِض نع عِنام يِهَن ءيشلاب انّرمأو (55)

 نأ : ىنعمب ئنعمب ءحصألا ىلع هدض نع يِهْن نّيعُملا ءيشلاب يسفنلا رمألا نإ

 دذضك ءدضلا ناك ادحاو ء هلض " نع فكلاب وق قلعت و ؛ ءيشلاب رمألا َقَلعَت

 نع ٌفككلاو ءءىشلا لعف :امه نيرمأب و لع دل طلال .ءاقلتسالاو

>23 
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 - . يهّنلا ٌباَب

 .ىهنلا وه ىناثلا رابتعابو ءرمألا وه لوألا رابتعابف .هدض
 نكلو ءهدض نع يسفنلا يهنلا نيع سيل ءيشلاب يسفنلا رمألا نإ : ليفو

 «عماوجلا عمجلا بحاص هازعو «هنمصتي الو هنيع سيل : ليفو «هنمضتي
 ها 4 نبل

 يأ حسألاو :هدض نع ىظفللا رهقلا يع سيل ٠ ءيشلاب يظفللا رمألا

 ال نأ «كرحتت ال : لاق هنأكف ءنكسا :لاق | اذإف . هنمضتي : ليفو « هنمضتي

 . كرحتلا نع ٌفكلاب لإ نوكسلا ٌقّقحتَي

 ًادحاو ناك نإف ءًاعطق هدضب رمأ هنإ :ليقف ءيشلا نع يسفنلا يهنلا امأو
 . نييعت ريغ نم دحاوب ًارمأ ناك رثكأ ناك نإو «حضاوف

 امأو «يسفنلا رمألا يف روكذملا فالخلا نم ِمَّدقَت ام ىلع هنإ :ليقو
 ىلع هنمضتي الو .ًاعطق هدضب يظفللا رمألا نيع سيلف ءيشلا نع يظفللا يهنلا
 ال نأل ءنكسا :لاق هنأكف ءكرحتت ال :لاق اذإف .هنمضتي :ليقو .حصألا
 .نوكسلاب لإ كّدحتلا كرت ققحتي

 :لوألا هيبنتلا

 سيل يذلا ميدقلا هللا مالك : : يأ ؛يسفنلا يهْنلا وأ .رمألاب دارملا
 وأ : يشلاب رمألا ىلع ُلاَدلا  نيملكتملا ح الطصا ىلع - تاوصأ الو فورحب

 . هنع ىهنلا

 «فحاصملا يف روطسملا هللا مالك يأ : يظفّللا يهّنلا وأ ءرمألاب دارملاو
 , ةس ىهنلا وأ .ءيشلاب رمألا ىلع ُلاَدلا ,هظافلأ ةنسلأالاب ةءورقملا هفرحأ

 :يفاثلا هيبنتلا

 لديو :يهو ةلأسم لصألا لوق نم انه ىلاعت هللا همحر مظانلا طقسأ



 ل

 ا ىهنلا ٌتاَي

 ًاميمتت اهل انحرش عم اهركذنلف ٠ اهمظني ملف :هنع يهنملا داسف ىلع يهنلا

 . ةدئافلل

 دنع حصألا ىلع ًاعرش هنع يهنملا داسف ىلع قلطُملا ُنِهّنلا لديو : لوقنف

 .تالماعملا نم وأ «تادابعلا نم هنع يهنملا ناك ًءاوس «ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 مزال رمأل وأ ءاهموصو ضئاحلا ةالصك ؛اهنيعل اهنع َيِهْن ًءاوس تادابعلا يفو

 تاقوألا يف ةالصلاو «ىلاعت هللا ةفايض نع هب ضارعإلل رحنلا موي موصك ءاهل

 .تاهوركملا

 هب ًارومأم دحاولا ءىشلا نوك ليحتسي ذإ «هيزنتلل ةهاركلا :انلق

 ىهنلا َّنأل ءهب رومأملاب ًايتآ نوكي ال هنع ىهنملا لعفلاب ىتآلا َّنأل ؛هنع ًايهنمو

 .لعفلا ٌتلطَي رمألاو «كرتلا ٌبلطَي

 يف «ملسم» ثيدحل دقعلا سفن ىلإ اهيف ٌىِهْنلا عجر ءاوس تاللماعملا يفو

 :ةغيصلا ماقم ًامئاق ًاعيب ئصحلاب ذابتنالا لعج وهو «ةاصحلا عيب نع يهنلا

 ؛دقعلا يف لخاد رمأ ىلإ ُىَهَنلا عجر وأ «ثيدحلا يف تاليوأتلا دحأ وهو

 نوطب يف ام عيب وهو ,««هدنسم» يف رازبلا هاور امك «حيقالملا عيب نع يهنلاك

 ,دقعلا ناكرأ نم نكر ٌعيِبَملاو «عيبّملا سفن ىلإ ٌعِجاَر َيهَّنلاف ءتاّهمألا

 .ةيهاملا يف لخاد نكرلاو

 «نيمهردب مهرد عيب نع يهنلاك ءمزال جراح رمأ ىلإ ٌيِهْنلا عجر وأ

 ام هب نرتقا اذإ امع قلطملاب انزرتحاو «طرشلاب ةمزاللا ةدايزلا ىلع هلامتشال

 ؛هل مزال ريغ هنع ىهنملا نع جراخلا يهنلا قلطم ؛ ناك نأك ءداسفلا مدع يضتقي

 تقو عيبلاكو ءءوضولا ريغب +ب لصاحلا ريغلا ِلاَم فاالتإل بوصخغم ءامب ءوضولاك



 ىهّنلا ُباَي ف

 وأ هوركملا ناكملا يف ةالصلاكو ؛.عيبلا ريغب لصاحلا اهتيوفتل ةعمجلا ءادن
 كلذ ةقيقحلا ىف هنع ىهنملا َّنأل ؛نيرثكألا دنع داسفلا دفي مل هنإف .بوصغملا
 . جراخلا

 . هنع هللا يضر دمحأ ءاماإلا لاق هبو ًاقلطم

 دجو ام َحابي نأ اهنم ٌدصقلاو درت تضم ىتلا رمألا ةغيصو ("4)

 ءدجوت :يأ ؛درت (رمألا باب) ىف تضم يتلا رمألا ةغيص نأ :ينعي
 ةيآلا :نونمؤملا] 4ِتيَطلا َّنِب أوك :ىلاعت هلوقك كلذو «ةحابإلا اهنم دصقلاو

 6١.

 هّيِه ٍنيوكتو لديدهتل اذكك ايوا اهنم اصقلاو ء تَنَأ امك (55)

 نيكل اهم دصقلا رمألا ةغيص تنأ اذكو 4٠[« ةيآلا كا( ث ل
 آلا :ماقنألا] (ةوكي نك :ىلاعت هلوق لثم «ةعرسلاب مدعلا نع داجيولا وهو
1 

 .ةيوستلاو «ةحابإلا :اهنم «ةريثك ناعمل دري رمألا نأ :نيتيبلا لصاحو
 .هعضوم يف طوسبم وه امم كلذ ريغو ؛نيوكتلاو «ديدهتلاو

 آَمَوو :ىلاعت هلوقك تكسلل ؟ءاهلا»و لصفتم ريمسف : (هيهل) : هلوقو
 ٠١[. ةيآلا : ةعراقلا] 403 هيه ام َكنَرْدَأ

 يِماَّسلاو َيِبَّصلا الإ اولخَد دق لا باطخ ىف نوتمؤسملاو 0
 ةَعوُنمَم باطخلا يف نورفاكلاو اولُخْدَي مل ْمُهَْلُك نونُجلا اًذو 50
 ةَعوتممم هِنودب يذلا يسفو ةعيرشلل عورفلا رئاس يف ()



 م

 0 يهنلا باب

 ٌعونممونوُدِباهُحيحصت ٌعورفلاف ٌمالسإلا ٌَكِلْذَو (7:)

 اولخد دق  نولقاعلا نوغلابلا مهو  مهنم نيفلكملا نينمؤملا َّنأ :ينعي
 مهنإف «ىثنأ وأ ًاركذ نونجملاو ءيهاسلاو ءيبصلا :ّالإ «ىلاعت هللا باطخ يف
 «باطخلا مهف فيلكتلا طرش ذإ «مهنع فيلكتلا ءافتنال باطخلا يف اولخدي مل

 باهذ دعب يهاّسلا رمؤي معن .«هل نيمهاف ريغ نوئنجملاو يهاسلاو يبصلاو

 .ةالصلا وحن نم هتاف ام ءاضقو وهسلا للخ ربجب هفيلكت لاح هنع وهَّسلا

 يلوو «لقاعلا غلابلا ريغ لعفب قلعتي باطخ الو «لاملا نم هفلتأ ام نامضو

 نامضو ةاكزلاك هنم امهلام يف بجو ام ءادأب ٌبطاَخُم نونجملاو يبصلا

 .اهظفح يف طرف ثيح هتفلتأ ام نامضب ةميهبلا بحاص بطاخي امك .فلتملا

 هموصو هتالصك يبصلا ةدابع ةحصو «هلعف ةلزنم ةلاحلا هذه يف اهلعف ِلْزَنَت

 اهكرتي الف اهداتعيل لب «غلابلا يف امك امهب رومأم هنأل سيل ؛امهيلع باثملا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هغولب دعب

 الإ اهولعف اذإ مهنم حصت ال اهنأ الإ ؛عورفلاب نيبطاخم مهنوك عمو
 ؛ اهب نيفلكم اونوكي مل ول مهنأل ؛ةعيرشلا عورفب رافكلا َفْلُك امنإو «مالسإلاب

 مآل :ىلاعت هلوقك «ةريثك عورفلا كرت ىلع باذعلاب ةَدِعوملا تايآلا نكل

 هلوقو «[4 - ؛؟ تايآلا : رئَدملا] 2 َنيَْصَمْلا تي كت ل أولم 2 رم يف ةكتلم

 هلوقو .[ال-5 :تلصفأإ * ركل نونو ل 2 َنيِكِرَتُمْلِ ليو ص :ىلاعت

 حرصف ؛«ءالقعلل ماع وهو [14 ةيآلا :ناقرفلا] عاَماَنَأ َقَلِي َكِلَذ ٌلَعْفِي نموإ» :ىلاعت

 .ةالصلاو ةاكرلا كرتب مهبيذعتب



 ب
 آس سلال سس يي ست س2 ىهّنلا ٌباَب

 ,ةعيرشلا عورف عيمج يف رافكلا لخدو : يأ :«عورفلا رئاس يف» :هلوقف
 .ةاكزلاو ةالصلاك مالسإلا لامعأ يه ةعيرشلا عورفو

 مالسإلاب باطخلا ىف رافكلا لخدو :يأ :«هنودب يذلا يفو» :هلوقو

 وه ؛ةعونمم هنودب يه يذلا كلذ : يأ :«مالسإلا كلذو» :هلوقو



 ماعلا َباَب

 ئَرُي رصح ام ريغ نم ٍدِحاو ْنِم ارّئكأ ْمُعَيظفل هّدحو (,0)

 ةقا مم م ماء م م م مة عم مة ع ع علف يهيم امب ْمُهَثمَمَع :مهلوق نم (/0)

 .ةدئاز :(ام)و «نييعتو طبض :(رصح» :؛لوانتي : (معي)ا

 .لومش ماعلا يفف «مهنم دحاو لك تيطعأف «ءاطعلاب مهتلمش :(مهَتمَمَع١

 ىلع ةلالد ريغ نم دحاو نم رثكأ ةعفد لوانتي ظفل ماعلا نأ :كلذ ئنعمو
 ًادعاصف نيئيش ّمع ام ماعلا :لوقت نأ كلذ نم رصخأو «لولدملا رادقم نييعت

 : يأ ؛ءاطعلا نم يعم امب مُهَتِمَّمَع :مهلوق ةدام نم ذوخأم وهو ءرصح ريغ نم

 عبرأ يف هظافلاأ رصخنتلو 000 ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا

 ناسنإلاو رفاكلاك ماللاب نافّرعملا درفلاو عمجلا ع

 . عاونأ ةعبرأ يف ةرصحنم هل ةعوضوملا مومعلا ظافلأ غيص

 ظفللا وهو .مآللاو فلألاب فّرَعُملا يوغللا ئنعملاب عمجلا :لوألا عونلا

 :ىلاعت هلوق وحن يعمجلا سنجلا مساو ؛عمجلا لمشف ؛ةعامج ىلع ُلاَّدلا

 :ةحتافلا] #َنيِملدعلا بر# :وحنو ١[. ةيآلا :نونمؤملا] 29 َنوُسمؤمْل ملف دق

 .«ٌتوق رمَّثلا» :وحنو «[؟ ةيآلا
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 ديفي هنإف مآللاو فلألاب ُفرَعَملا درفملا دحاولا مسالا :يناثلا عونلا

 َلِإ © ٍرَنُخ ينل نضال َّنإإ» :ىلاعت هلوق يف هنم ءانثتسالا زاوج ليلدب . مومعلا
 ؛هدهع ىقحتي مل ام ناسنإ لك : يأ ءةيآلا ١!- ١[ ناتيألا :رصعلا] 4أَوْنَماَ نيل

 .ذئنيح نهذلا ىلإ هردابتل

 ِءارحلاو طرشلل ام كاذ ْنِم ءامسألا نم ٍمهبم لكو (05)

 .ةيطرشلا «ام» :ةظفل اهنم .ةمهبملا ءامسألا :وهو ثلاثلا عونلا وه اذه

 يف اهتيقب يتأتس يتلا ةمهبملا ءامسألا نايب يف عورش «كاذ نم» :هلوقف

 .تايبآلا ةيقب

 امهيف (ّمأ) :ظفلو ءورسيغ ىف | (ام» : ظفلو لقاع ىف («نَم» : ظفلو (/ه)

 ةيطرش هذه تناك ءاوس ء«لقعي نميف «نم) : ةظفل ةمهبملا ءامسآلا نمو

 ؛ةيطرشلا لاَ ' ؟كدنع نم :ماهفتسالا لاَثم م ؛ةلوصوم أ ةب ةيماهفتسا وأ

 . بجعم لجرب : يأ ؟ بجعم رجب .كل بجعم نمب تررم

 ءاوس ءلقعي ال اميف لمعتسملا «ام» : ظفل ًاضيأ ةمهبملا ءامسألا نمو

 ؟كدنع ام :لثم ةيماهفتسالاف .ةيماهفتسا وأ ةيطرش وأ ةلوصوم تناك

 امو ةطيرشلاب جرخو .هتذخأ كنم ينءاج ام :لثم ةلوصوملاو .ةيطرشلاو

 بجعم ءىشن : يأ ؟كَل بجعم امب تررم : وحسب ةفوصوملا ةركنلا ؛اهذعب

 .نامعت ال امهنإف ءًاديز نسحأ ام :وحن ةيبجعتلاو ءكل

 ناكل «لقاع» : لدب (ملاع يف :لاق ولو ءروصق هيف : (لقاع يفا١١ : هلوق

 7٠١[. ةيآلا

 . لقاعلا ريغ ىف :يأ :«هريغ ىف» :هلوقو

 ال امو لقعي ام دارفأ ىف لمعتسملا «يىأ» :ظفل ةمهبملا ءامسألا نمو



 1 ماعلا تاب

 وهف ؛رادلا لخد يديبع يأ :وحن .ًاماهفتسا وأ ًالوصوم وأ ناك ًاطرش ءلقعي

 نميف ةيماهفتسا» ؟كءاج يديبع يأ :وحنو ,««(لقعي نميف ةيطرش» ءّرح

 يأ :وحنو .«لقعي ال اميف ةيطرش» «كتيطعأ تدرأ ءيش يأ :وحنو .(«لقعي

 ؟ديرت يأ :وحنو «(«لقعي ال اميف ةلوصوم» هللا ىلإ هيف تأجتلا «ينبان ءيش

 .(لقعي ال اميف ةيماهفتسا)

 . لقعي ال امو لقعي نميف :يأ :«امهيف» :هلوقو

 نامّرلل عوضوملا اْىََم (اوتم»اذك  ناكملل ا(ًوه»و «ّنيأ» :ظفلو (/5)

 وأ ناك ًاطرش ءناكملل وهو «نيأ» : ظفل ًاضيأ ةمهبملا ءامسألا نمو

 ؟سلجت نيأو .سلجأ سلجت نيأ :وحن .ًاماهفتسا

 ةعوضوملا .ًاماهفتسا وأ ناك ًاطرش .(لوتم : ًاضيأ ةمهبملا ءامسألا نمو

 ؟ءيجت ئتمو «كتئج تئش لتم :وحن مهبملا نامزلل

 امهفّتسُم اهب ئت أ (ْنَم ١ :ظفل يف (ام» : مث ٍتاركنلا يف «ال» : ظفلو 0/0

 ىلع ةلخادلا «ا9ل» :ظفل وهو «ةمهبملا ظافلآلا نم عبارلا عونلا وه اذه

 .ةركنلل ةيفانلا (ام» ؛2» : لثمو «رادلا يف لجر ال :كلوق وحن «تاركنلا

 اذه يف ةيماهفتسالا («ام) :هركذ يف ىلاعت هللا همحر مظانلا مهضعب دقتنا دقو

 ةمهبملا ءامسألا نم اهنأل ؛«ال» :لبق اهركذي نأ لوألا َّنِإ :لاقو عضوملا

 . ثلاثلا مسقلا نم يه يتلا

 هارجَم ىَرَج امو لب لعفلا يف ٌهاوعَد تّلِطبُأ ٌمومعلامف (08)

 ائرج امو لعفلا يف هاوعد ةحص ءاملعلا لطبأ دق مومعلا ّنأ : : ينعي
 ففصو زوجي الف ؛قطنلا تافص نم مومعلا َّنأ :اذه ئنعمو .لعفلا ئرجم

 .هب هارجم يرجي ام فصو زوجي الو «مومعلاب لعفلا

 نيب عمجي ِْكَي يبنلا ناك» : هنع هللا يضر سنأ ثيدح هلاثمف «لعفلا امأ

 يراخبلا هاور ءارفسلا يف نيتالصلا



 ماعلا َباَي م

 غلبي ام وهو ليوطلا رفسلا يعون لمشي ماع هنإ لوقن الف .لعف اذهف

 ليوطلا وهو «امهنم دحاوب عقي امنإ هنإف .امهنود ام وهو ريصقلاو «نيتلحرم

 امنإ ثيدحلا اذهب داهشتسالاف «هريغ ثيدح نع رظنلا فرصب يأ ؛ِةكَي يبنلل
 الإو ءدحاو رفس يف الإ نيتالصلا نيب عمجي مل يم لوسرلا نأ انربتعا اذإ متي
 . تارم عمج و تارم رفاس هِي هنإف

 ثحابم نم وه امنإ ؛ريصقلا وأ ليوطلا رفسلا يف عقي عمجلا نأ حيجرتو
 . اهليثمت ددصب نحن ىتلا هقفلا لوصأ ثحابم نم ال ,يداهتجالا هقفلا

 ةعفشلاب ائضق ّهَِكَي هنأ ثيدحلا ىف ءاج ام : لعفلا ىرجم ىرج ام لاثمو
 لك ْمْعَي هنإ :لاقيف ءمومعلاب فصوي الو لعفلا ئرجم يرجي اذهف ءراجلل

 ىف ةدراولا ةيلوقلا ثيداحألا نع رظنلا عطقب متي امنإ ًاضيأ لاثملا اذهو
 .فالخ اهيف ةيهقفلا ةلأسملا هذهو ءراجلل تبثت ةعفشلا نأ نم بابلا اذه

 ا كك 7# 4
 تح هر



 صاخلا َباَب

 ىرجج رصح عّم ٌمَعوأٍدِحاو نم ارئكأ ٌمُعَيال ظفَل ٌصاخلا (09)

 رثكأ ةعفد لوانتي ال ظفل - صاخلا يأ وهو .ماعلا لباقي :«صاخلا»

 يذلا ظفللا لمشي اذهو ءرصحلا عم دحاو نم رثكأ لوانتي وأ ءدحاو نم

 عم رثكأ وأ «نيلجر :وحن طقف نيئيش وأ ءلجر :وحن طقف ًادحاو لوانتي

 .لاجر ةثالث :وحن رصحلا

 لَخَد اهيف ٍةلمج ضعت ٌريِبمَت لَصح اَمْتيَح صيِصخَنلاب ٌدصقلاو (60)

 ظفللا اهلوانتي يتلا ةلمجلا ضعب زييمت صيصختلاب دوصقملا َّنأ :ينعي

 : ىلاعت هلوق يف نيكرشملا مكح نم َنيِدَهاَعَملا ةمذلا لهأ جارخإك «ماعلا

 .[0 ةيآلا :ةّيوتلا] «تيكرتملا ًاوُلْئَمَ»

 امك حسّنلا وه كلذ نإ ءةلمجلا لَك ال : يأ :«(ةلمج ضعب» :هلوقو

 . ىتايس
 ديه

 في

 رس

 صّصَخملاو .ةريثك هدارفأ صاخلاف ««صّصَخَملا» ريغ «صاخلا» : هيبنت

 . ًابيرق ىتايس امك ةروصحم  هعاونأ يأ  هدارفأ

 لِصّمنُم وأ ًافنآ ىتأيس امك لِصَّنُم امإ ٌصيصختلا هب امو )8١(

 . لصفنمو « لصت : ىلإ مسقني صّصَخُملا نأ : ينعي

 ى



 صاخلا باب 2

 . ًادرفنم نوكيو «هسفنب لقتسي ام وه : لصفنملاو

 - صِّصَخُملا وهو .صيصختلا هببسب لصح يذلاو :يأ :«امو» :هلوق

 .- داصلا رسكب

 . ًابيرق : يأ : «ًافنآ" : هلوقو

 لَصَمْلا اهُريغو اًنْثَيسالا َكاَذك ْلَصَتا نصولاب ٌدييِقَّتلاو طرشلاف (85)

 : عاونأ ةثالث لصتملا صيصختلاف : ينعي

 . ءانثتسالا - ” .فصولاب دييقتلا 5 .ءطرشلا ١

 . لصفنملا :وه ةثالثلا هذه ريغو

 .اودهز نإ ءارقفلا مركأ :وحن :طرشلاف

 . ءارقفلا ءاملعلا مركأ :وحن :ةفصلاب دييقتلاو

 .ًاديز الإ ءارقفلا ءاج :وحن :ءانثتسالاو

 ٍجَرَدْلا هب ام ٌضعب مالكلا َّنِم جرحت هب ام ٍءانثتسالا ٌدحو (40)

 موقلا ءاج :وحن مالكلا يف لخدل هالول ام جارخإ وه ءانثتسالا نأ : ينعي
 لخدل ؛موقلا نم ديز جارخإ الولو «لصتملا ءانثتسالا :َمَسُي اذهو «ًاديز لإ

 . مهتيجم يف

 . لخد :يأ :«جردنا» :هلوق

 الخ امل ًاقرغَتسُم نكي ملو اًلِصَمْنُم ئَرُي ال ْنأ هظرشو (85)

 هطرش لب ءهنم ىنثتسملا مالكلا نع ًالصفنم ئري ال نأ ءانثتسالا طرشو
 مل «ًاديز الإ :مويلا دعب لاق مث «ءاهقفلا ءاج :لاق ولف .هب ًالصتم نوكي نأ

 . حصي



 ١: صاخلا تاي

 .ةرشعلا همزلتو ءحصي مل «ةرشع الإ ةرشع َىلَع هل :لاق ولف .ةعست اّلِإ ةرشع

 لنئثتسملاو هو «ءانثتسالا لبق َركْذَو ضم امل :يأ :«الخ امل» :هلوق

 . ةلنم

 هبوِقطن لبث نم ُهَدِصقو هبرّقي نم عامسإ عَّم ٌقطنلاو (45)

 . هيرب نم عامسإ عم هب ظفلتلا يأ - قطنلا :ءانثتسالا طورش نمو

 دب الف «قطنلا لبق نم - هتّين :يأ  هدصق :ًاضيأ ءانثتسالا طورش نمو

 مالكلا لوأ نم ةينلا دوجو طرتشي الو 6. هب قطنلا لبق ءانثتسالا يوني نأ نم

 . حصألا ىلع هغارف لبق اهدوجو ىفكي لب ءهنم نثتسملا

 : وحن ءهنم نثتسملا سنج نم نوكي نأ لينثتسملا ىف لصألا نأ : ىنعي

 موقلا ءاج : وحل « هسنج ريغ وهو هاوس نم ءانثتسالا زوجيو .ًاديز الإ موقلا ماق

 مظانلا ناك نإو .تاصصخملا نم عطقنملا ءانثتسالا اذه سيلو «ًارامح لإ

 . دارطتسالا ليبس ىلع لصألل ًاعبت هركذ

 ىنعملا روهظل ًاضبأ ظرَّشلاو لىتشثتسملا ُمَدَقَي نأ ًٌراجو ما

 ؛هب طورشملا ىلع طرشلا ظفللا يف َمَدَقُي نأ زوجي كلذكو ءرصان نوكلا قلاخ

 رخأتي نأ زوجيو .مهمركأف ؛ميمت ونب كءاج نإ :وحن ئنعملا روهظل كلذو

 .لصألا وهو ءرادلا تلخد نإ قلاط ِتنأ :وحن

 ناك ؛هنم صخأ ديقملاو «ًايلدب ًامومع ًاماع قلطملا ناك املو ؛اذه

 امهثحبم يف مظانلا امهعمج اذلف .«ماعلاو صاخلا ضراعت باب نم امهضراعت

 : لاق ثيح



 صاخلا باب 4.7

 ارك هنم فصولاب ىِذَّلا ىلع اَدِجَواَمهَم ٌقَلَطُملا لمحو (60)

 ةروص يف قلطملا َدِجُو امهم ةفصلاب ديقملا ىلع قلطملا لمحي هنأ : ينعي

 لا شو ع : 2 ع عت

 : ىلاعت هلوق ىف ًاقلطم ءاج .ناميألا ٍةراَثك يف ةبقر ريرحتب رمألاف : يأ

 .[44 ةيآلا : ةدئاملا] 4 بكَ ٌريِرحت وأ

 هلوق نم ةنمؤم ةبقرب اديقم ءاج ؛ لتقلا ٍةراَفَك يف ةبقر ريرحتب رمالاو

 . 7 ةيآلا :ءاسّنلا] ُكَدَمْم م َوَبقَر رحم # < : ىلاعت

 ريفكتلا ىف َدُِّيُق يذلا ىلع ريرحتلا يف ُقَّلَطملا لمحيف (90)

 .ريفكتلا يف ةنمؤمب ديقملا ىلع «ةبقرلا قتع يف قلطملا لمحيف :يأ

 .قلطم ظفل درو اذإ هنأ ؛ملعا :لوقنف ديقملاو قلطملاب قلعتي ام حضونلو

 يف لبق ول امك نيِتيْثُم اناكو ءامهببسو امهمكح َدحُنا نإف ءَرِظن «ديقم ظفلو

 نع ديقملا رخشأت نإفا ءةنمؤم ةيقر قتعأ اضيأ هيف ليقوأ .ةبقر قتعأ :راهطلا

 ًانايب ديقملا نوكيو : بيليلدلا نيب الح يع قلطملا لمح مجالا ؛ لمعلا

 ١ نييمنم اناكو انو ًامكح ادحّتا نإو .هنم دارملا هنأ ىلع الاد يأ ؛ قلطملل

 ال .ءبتاكُم قتِع ءىَزْجَي ال :وحن .- نييهنم وأ نييفنم نيتبثم ريع ينعي -

 لئاقلاف ًارفاك ًابتاكم قتعت ال .ًابتاكم قتعت ال ءيرفاك بتاكم قتِع ُءىَرْجَي

 لوقي ال نمو «رفاكلاب ىهنلا دّيقي .«- حجارلا وهو - ةفلاخملا موهفم ةيجحب
 . قالطإلاب لمعي موهفملا ةيجحب

 هي .يفنلا قايس يف ةركن هنوكل .ماعلاو صاخشلا باب نم ذئنيح ةلأسملاو

 .مسقلا اذه مظانلا ركذي مل اذلف مهوت امك ديقملاو قلطملا نم

 :لاقي نأك ًايهن رخآلاو ًارمأ امهدحأ ناكو امهببسو امهمكح َدحُتا نإو



 و صاخلا َت تاي

 قلطملا ديقيف «ةبقر قتعت ال «ةنمؤم ةبقر قتعأ «ةرفاك ةبقر قتعت ال «ةبقر قتعأ

 سيلو «رفكلاب ديقم يناثلا يفو «ناميإلاب ديقم لوألا لاثملا يف قلطملاف

 . ًاضيأ مظانلا هركذي مل اذلو «ديقملا ىلع قلطملا لمح نم

 .- َمِلَع امك مظانلا هركذ يذلا وهو - مكحلا دحتاو ببسلا فلتخا نإو

 ديقملا ىلع قلطملا لمحُي ال :هنع هللا يضر ةفينح وبأ لاقف «بهاذم ةثالث هيفف

 نم هيلع لمحي :ليقو .هقالطإ ىلع قلطملا ئقبيف ءببسلا فالتخال كلذ يف

 ينايوُرلا هلقنو «عماج ىلإ ةجاح ريغ نم ديقملا ظفللا دورو درجمب ظفللا ةهج
 .هنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلا بهذم رهاظ نع يدرواملل ًاعبت

 دب الف «سايقلا ةهج نم هيلع لمحي :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاقو

 . امهيببس ٌةَمرَُخ :وهو «لتقلاو راها يترافك يف امك «امهنيب عماج نم

 هريغو يدمآلا هلقنو «يدمآلاو يزارلا نيمامإلل ًاعبت يواضيبلا هب مزجو
 ظ . يعفاشلا نع

 :مميتلا يف : ىلاعت هلوق يف امك ببسلا دحتاو مكحلا فلتخا نإو

 و 5 اليم :ءوضولا يفو «[4» ةيآلا :ءاسّنلا] 4 يربو هوجو اوحَسْمْاَف 9

 :نيديلا حسم مميتلا ةيآ يف . قلطأ هنإف «[5 ةيآلا :ةدئاّملا] 4ٍقِفاَرمْلا َلِ مكَيِريَأَو

 ءْتَّدَحلا :وهو دحاو امهببسو «نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغ ءوضولا ةيآ يف ديقو

 .يبرعلا نباو يجابلا هركذ ,فالخلا يف اهلبق يتلاك يهف

 .ديقملا ىلع انه قلطملا لمح ةيعفاشلا رثكأ نع يفارقلا ليكحو

 مالكلا تلطأ دق ينأ عم «تالوطملا يف روكذم وه ام اذهب ُقّلعتيَو ؛اذه
 ّمَل يف امل ءكلذ لمتحي ال رصتخملا حرشلا اذه ناك نإو .ماقملا اذه يف

 .دئاوفلا نم ةلأسملا هذه فارطأ

 مص خت ةنلسب ٌةنسو اوُصَّصَخ باتكلاب ٌباتكلا مث )9١(
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 ضرر 7 ب بسسس صاخلا تاي

 ضعب صيصخت زاوج حصألا نأ :دارملاو «ميركلا نآرقلا وه :«باتكلا»
 تل ّنهسّمَنِب يري ٌتََكلَوإ» : ىلاعت هلوقك .هعوقول باتكلا ضعبب باتكلا
 نأ هل لامحالا تللؤأو ) :هلوقب صصحم ماع انذهف ل48١١ ةيالا :ةَرَقَبلا] و م يوعكرع سو حم ع 4 عم 0 د ا ع 5” 5 سا ل اج مسا

 .لمحلا عضوب ةقلطملا لماحلا ةَدِع نوكيف [4 ةيآلا :قالطلا] 4 َّنُهَلَمَح َنْعَصِي 2

 .كلذك هعوقول َةّنّسلاب ةّنَّسلا صيصخت اوزّوجو :يأ (َدْنُسِب ٌةَنّس١ : هلوقو

 ةاكزلا بوجو ديفيو ماع اذهف .ارشعلا ءامسلا تقس اميف١ :ثيدح هلاثم
 ٌصِّصَخُم وهو ديدحت الب ءًاريثك وأ ناك ًاليلق ءءامسلا هتقس ام لك يف
 مومعلا كلذ ٌصّصَحخ هنإف .«ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيلا :ثيدحب

 . باَّصْنلا وهو هنم ئّكَّرَملا ديدحتب

 اًباوَص نُكَي لميعّتسا ُهَّسْكِعو اًباتكلا ةنّسلاب اوُصٍّصحخو ()

 . ًاعامجإ ةرتاوتملا ةّنِّسلا ضعبب باتكلا ضعب صيصخت اوزوجو :يأ

 . حيحصلا ىلع زئاجف ؛ ةيداحألا َةّنِّسلا ضعبب باتكلا صيصخت امأ

 اذهف 1١[« ةيآلا :ءاسّنلا] 4 كِل هني ُهّنأ ّكيِصْوْيإل :ىلاعت هلوق كلذ ٌلاَثِم
 (ثري ال لتاقلا» :ِةْكَي هلوقب ٌصَّصَخُم وهو .هفصو ناك امهم ٍدلَو لك لمشي ماع
 ملسملا ثري آل» : دبع هلوقبو .ءهجام نباو .يذمرتلاو .يئاسنلاو «.كلام :هأآور

 . هيلع قفتم .(ملسملا رفاكلا الو .رفاكلا

 باتكلا صيصخت سكعو :يأ :«ًاباوص نكي لمعتسا هسكعو» :هلوقو
 هللا لبقي ال» :ثيدح هنمو ءزئاج كلذو .«باتكلاب ةدّسلا صيصخت وهو «ةّنّسلاِب
 . مميتلا ةيآب ٌصِّصَخُم هنإف .(أاضوتي ىتح ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص

 ؟مميتلاب ًاضيأ ةّنّسلا تدرو : ليق نإف

 صيصختتلاف ةيآلا لوزن دعب ةْنَّسلا يف درو ام نإ :باوجلا يف انلق
 .ةيآلاب

 و م
 اذهف ,.(تيم وهف ؛ يح نم َنيِبأ أام) :هجام نبا ثيلح :اضيأ كلذ نمو



 48 صاخلا ٌباَي
 ريس مس

 اهفاوصأ ْنِيَو9 : ىلاعت هلوقب ٌصّضَخُم وهو «ناويح لك نم عطق ام لك يف ماع

 .ةيآلا [١6.ةيآلا : لحّتلا] (اَهِراَبوَأَو

 امهنم ّلُك سايقلاب صح ْدَق اَمَك ٌصوصخم عامجإلاب ٌرُكَّذلاو (4)

 نآرقلا صيصخت ًاضيأ زوجي هنأ :نعملاو ءنآرقلا وه :«ركذلا»

 سا المسم ع تعامل ١ مر ع رسم هرم اس م رسالس عم هس ع سس < ةءور “ب 7 -

 نينلمث رهودِلجاف انش عراب أونأي ول مث تانصخملا َنْومَر نيِزأأو» :ىلاعت هلوق : ُهلاَثِم

 :هريغو ّرحلا ىلع ةدلج نونامث فذقلا َدَح نأ ةيآلا تدافأ «[4 ةيآلا :روُثلا] هد
 و ها سا ,٠ ع 2

 .دبعلل ةبسنلاب فصتي دَحلا اذه نأ ىلع ماق عامجإلا نكل

 عامجإلاب لمعلا انيلع بجوف ةيآلا مومعل صّصصَخَم عامجإلاف ؛ هيلعو

 . ةهللتسم فرعن مل نإو صّصَخملا

 َرْكَّذلا اوصصخ مهنأ امك :ىنعي :(امهنم لك سايقلاب ّصخ دق» :هلوقو

 «صاخخ ضن ىلإ دنتسملا سايقلاب ةّنِّسلاو باتكلا اوصصخ كلذك .عامجإلاب

 .هعوقول يرعشألاو «ةعبرألا ةمكألا هب لاق يذلا حصألا وهو

 روثلا] 4بلس ناو امينَي رص 1 ئَ ِنَوُةَيرأ» : ىلاعت هلوق : كلذ ُلاَعِ
 هلوقب ْتَصّصخ َةَمألا نكل «دبعلاو ّرُحلاو ّةَمَألاَو ٌةَرُحلا لمشي ماع اذهف .[؟ ةيآلا

 سم تتصخملا 1ََع ام فضي لَم ٍةَسِحَعِب بأ ْنّو َّنِصَحْأ نيل :ىلاعت
 .[75 ةيآلا :ءاسّنلا] 4 ٍاَدَمْلَ

 ةيآلا مومع تّّصّصحخو هِةَّمأْلا ىلع ٌدََحلا فيصنت تدافأ ةيآلا هذهف

 قرا : يهو ِةَّلِعلا يف اهعم كرتشي وهو «دبعلا ىلإ تراشأ ام اهنكلو «ئلوألا

 . ًاضيأ فصنلا يف ِةَمَألا ىلع ُنِماَقُي ُدبَعلا :اولاق كلذلف
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 نااار حس سس صاخلا تاب

 ُةَمَألا نوكتف .4نرلأو ةينالأ# :هلوق يف مومعلا ٌصّصَخُي سايقلا اذهو
 .سايقلاب ًاصّصَخُم دبعلاو ةبآلاب ةَصّصَخم

 ُهَضرِع لحي ٍدِجاَولا ل١ : كَ هلوق : هلاثِمَف .سايقلاب ةّنَّسلا صيصخت امأ
 هدلو عم دلاولا نكلو ًادلاو ناك ولو دجاو لك لمشي ماع اذهف ,(هتبوقعو

 الفلا ىلاعت هلوقب تباثلا هفيفأت مدع ىلع ًاسايق .مومعلا اذه نم جراخ ف م

 .[77 ةيآلا :ءاّرسإلا] 05 آم



 نّيبُملاو لّمجملا ُباَب

 ِنايَبلا ظباضو ٌلَمجمَق ِنايب ىلإ ًاجاتحُم ناك ام (44)

 ٍلاحلا حاضّناو يَّلَجَّتلا ىلإ ٍلاكشإلاٍةَّلاح ْنِم هجارخإ (48)

 ءاسنلا نم رهظلاو ضيحلا يف ءءارقألا دجاو وهو ٍءْرٌملاك (45)

 .نايبلا ىلإ رقتفاو جاتحا ام وه : لمجملا

 يَلَجَّتلا ةلاح ىلإ لاكشإلا ةلاح نم ٍلَمَجّملا اذه جارخإ وه :نايبلاو

 :ةَرقَبلا] وره َهَتَلَت 9 :ىلاعت هلوق نم ِءْرَقلاك  لامجإلا يأ - كلذو «حاضتالاو

 ءرهطلاو ضيجحلا نيب قتعملا يف در ئىَرَقلا :ظفل َّنأل ؛ لَمْ وهف ء[978 ةيآلا

 .نيعباتلاو ةباحصلا نم عجل قاوم مي

 : ةرقبلا] 4 عاكتلا ٌةَدَقَع ءودسإ ىنَلَأ أوف ب وأ : ىلاعت هلوق يف حاكنلاكو

 وبأو و يمفاشل لوألا ىلعو .«يلولاو جوّرلا نيب هددرتل لَمَجَم اذهف .[ ال

 ٍدِحاو ئّنعمل الإ ل يَتْخَيمل ودراو ظفل لك ًافْرُع ٌصَّنلاو (90)

 املعيلُفةليزنت ٌةهليوأت ام ّليقو ًارفعج ٌتيأر دّقك (90)

 . دحاو نعم لإ لمتحي ال دراو ظفل لك وه : (ٌضّنلا» هليوأت ام :ليقو
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 دأب نّييملاو لّمجملا َتاَي

 هلوقك كلذو .هعامسو هلوزن 0 عماسلل همهف لصحي أم + يأ .هليزنت

 155 ةيآلا + ةَرَقَبلا] 4 كليك ركع ع كلت عج اذِإ ٍةعبسو أ يف رأي وحل ع مايصق # < ىلاعت

 .ةرشعلا ىلع داز ام لمتحي ال اذهف

 .ليوأت ىلع هليزنت ْمُهَف فقوتي ال يذلا اوه َّضصّنلا نأ :لنعملا لصاحو
 : يأ .سورعلا هيلع ٌُّضَنُن يتلا يسركلا وهو .سورعلا َةَّصْنِم :نم ذوخأم وهو

 ريغ نم هانعم مهف يف هريغ ىلع هعافترال كلذك ٌضّنلاو . . نيرظانلل رهظتل ٌعَفرَت

 .امفوت

 عِضُْو هل يذلا ئّتعملا ئوس َّلعم عميس ام ٌديِفُي يذلا ٌرِهاظلاو (49)

 اذكه عضو هل يذلا ئنعملا ىوس لينعم ديفي يذلا وه :(رهاظلا»

 . يتآلا روهشملا فيرعتلا

 . خلإ . . .(عيُس َنيح دِفُي مل يذلا ٌرِهاّظلاو) :اذكه تيبلا لصأ لعلو
 ديفي امنإ لب هل عوضوم ريغ ّنعم َعِمُس امنيح دفي مل يذلا وه رهاظلا :ينعب
 حجارلا هل عوضوملا هأنعم

 «ةغل هل عوضوملا هانعم ديفي يذلا رهاظلاب صاخ فيرعتلا اذه نكلو

 تاذ ىلع اهُتلاَلِدَف «:ةالصلاك يعرشلا هانعمل ديفم رهاظ كانه :ءاملعلا لاقو
 يوغللا اهانعم وه يذلا ءاعدلا ىلعو .ةححجار ةرهاظ دوجسلاو عوكرلا

 لل
 وج رخ هس

 . ةح وج رم

 ةلضفلا يف حجار هنإف .طئاغلاك يفّرعلا ه هانعمل ٌديِفُم رِهاظ ًاضيأ كانهو

 .ةغل هل عوضوملا نئمطملا ناكملا يف َحوَجَرَم «ةجراخلا



 61 نّيبَملاو لّمجملا ٌباَب

 لمتحا ظفل وه :لوقت نأ لصآلا هب رَّسَع امك رهاظلا فيرعت ىف نسحألاف

 .رخآلا نم رهظأ هنم دارملا امهدحأ ؛نيرمأ

 ءهيف ةحجار ةلالد ىئنعم ىلع لد ظفل وه :تلق راصتخالا تدرأ ولو

 .هريغ يف ةحوجرم

 عاجشلا ل جَّرلِل ئَرّيدقو عابّسلا ٍدِحاو ٌمساِدَسَألاَك )09٠١

 الو هل يقيقح انعم هنأل «ءسرتفملا ناويحلا يف حجار هنإف :(دسألاكا

 الو هل يزاجم لينعم هنأآل .عاجشلا لجرلا يف ٌحوجْرَمو «هنع هل فراص

 .هيلإ فراص

 الَوأ لايلدبئهُموهفم الَكْشَأ ثيح ٌروكذملا ٌرِهاظلاو )08١

 حوجرملا لامتحالا ىلع ظفللا ليخ .هموهفم لكشأ اذإ رهاظلا اذهو

 كلذ راصو :يأ ؛«ليلدلاب ًارهاظ» :وأ :«ًالّوؤم» :يّمْسَو ليلدلاب هيلع َّوَأَو

 : ىَمَسُي ينعي «ليلدلا ظفلب ًادّيقم ًارهاظ :ََْمَسُي ليلدلاب هليوأت دعب رهاظلا

 كلذو .حوجرملا لنعملا ىلع ظفللا لْمَح وه ليوأتلاف ذئئيحو «ليلدلاب ًارهاظ

 .ليلدلاب الإ نوكي ال

 :هرهاظ «[4ا/ ةيآلا :تايراذلا]  ِرْيبَأِب اَهَكَيَب َكَمََاَو## :ىلاعت هلوق هلاْثِمَو

 ليلدلاب مسالا يف ًادّيَقُم ليوأتلا كلذ دعب ٌراصو 2٠60

 ىه ةحراجلاديلاف «حوجرمو ءحجار :ناينعم هل ديلا :ظفلو .ِدَي عمج

 .ةحوجرملا ىه ةوقلاو ؛ةحجارلا

 نعم ىلإ فرصيف «ىلاعت هللا ىلع َةليِحَتسُم «ةحجارلا ةحراجلا ديلا نكل

 . عطاقلا يلقعلا ناهربلاب ةوقلا

 هيلع ئرج يذلا وه .ًايوغلو ًايلقع حيحصلا يليصفتلا ليوأتلا اذهو :ُتْلُق

 نهذلا ىلإ ردابتملا هرهاظ نع ظفللا ُْفرَص :يأ «ىلامجإلا ليوأتلا ىلع اوَرَج



 نات ك7 ____ ب بسسس نّيبُملاو لّمجملا ٌتاَب د
 للك لوسرلاو هللا عم ًابدأ ؛هيناعم نم لنعمل نييعت نودب «ةيمسجلا ىلإ يدؤملا
 ىلع ؛هللا نع ءاج امبو «هللاب انمآأ :اولاقف «تافصلا هذه يناعم انّيبي مل نيذللا
 انمآ كلذك «ةلماكلا هتاذ ةقيقحل ةفرعم نودب هللاب انمأ امك :يأ «هللا دارم
 . اهتايفيكو اهقتاقح فرعن مل نإو هلاعفأو هتافصب

 وه ىلاعت هلل ٌتاَمِص «يديألاو «ناديلاو «ديلا :اولاق لاثملا اذه يفو
 . اهب ملعأ



 لاقفألا ُباَب

 ةعيزب ةينفزم اييفيمتح . ةميرشلا يحابص هل لاعغقأ (16)

 ان ني هنو اعف هللا وش يف ب فيبتس 117 فيي ناوو كل اهقأ نإ

 الو «كلذ نم هتمصعل ْمّرَحُم اهيف سيلف «ةحابم نوكت دقو «ةبودنم امإو «ةبجاو

 هنم ناعقي فيكف «وهتّمَأ ءايقتأ نم امهعوقو ةردنل ؛ايلوألا فالخ الو ؛«هوركم

 . لَو هبصنم ةمظع عم

 ؛ليلوألا فالخ الو هقنح نا هووكم نوكأ 4 اهلا نايل هلع: انو

 نيثرمو .«ةرم ةرم هءوضوف .عورشملا نايبب رومأم هنأل .هقح يف لضفأ وه لب

 .نايبلل ثيلثتلا نم هقح ىف لضفأ ؛ نيترم

 نّسَحَو باوصلا ِةَقفاَوُم ىف ُلاَثِم اهل سيل ةبيجع :يأ :«ةعيدب» :هلوقو

 .لاحلا

 ةّبرقلاٌلعِفَف الوأ ةَعءاطف ةترُق نمَسئامإاهلكو )6١(

 امايّصلاه لصّوك اًهليلد اماق ثيح ٍتايصوصخلا نم )٠٠(

 7 + كلل 2 5 3 وع و
 ٌبحتسم ليقو فوقوم ليقو بجو اهليلد مقي مل ثيحو (85)

 ا ا يل يا انّقَحو وقح ىف 0160

 نا فالك ن رك وأ هه ماظلا و رخل همر تاق ان ل اطل نأ ف ىف

 هآ



 د
 لس الإ لاعفآألا تا

 صاصتخالا ىلع ليلد لدي نأ امإ ولخي الف «ةعاطلاو ٍةبْرَقلا هجو ىلع ناك

 صاصتخالا ىلع لمحيف ؛هلك هب صاصتخالا ىلع ليل َّلَد نإف ,ًالوأ هك هب
 . مهاهن ؛لاصولا اودارأ امل ةباحصلا َنإِف .موصلا يف لاصولا لثم «هب

 همكحو هيف هكراشت َةَّمألا َّنِإف هب صاصتخالا ىلع ليل َلَدَي مل ن ]و

 (عماوجلا عمجلا يفض َحَجَر لاوقأ .فقوتلا وأ .«بابيحتسالا وأ .سبوجولا

 .اهّلاحم ىف بلطت لاوقألا هذه ةلدأو «لوألا

 هلكأو هدوعقو همايقك ًاضحم ًايَّلَبِج ناك امف ءماسقأ ِكَي هلاعفأ قلطم نإ مث
 ا لإ خخ م + ”يتخ ان نأ يضاف .

 ئون اذإ ةحابملا ةيلبجلا ةيداعلا هلاعفأ ىلع صخشلا ُتاَثُي نيلوقلا ىلعو
 .ةدابعلا ىلع اهب ةناعتسالا اهب لصق اذإ كلذكو .اهيف ٍةلِو لوسرلا عابتا اهب

 4ةركصلا اوُمِيِقَأ» : ىلاعت هلوقل ٍةَّيَبْملا هتالصك ٠ :لَمْجُم صنل ًانايب ناك امو
 نّيَبملا عوكلا نم قراسلا دي هعطقك .هرهاش دري مل صنل وأ [0/5؟ ةيآلا :ماعنألا]
 بوجول ِةكَي هقح يف بجاو انقح يف ليلد وهف ؛ةقرسلا ةيأ يف عطقلا لحمل
 ريَخُملا بجاولا ذإ :لعفلاو لوقلا نيب غيلبتلا يف :ًاريَُم ناك نإو هيلع غيلبتلا
 :مالسلاو ةالصلا هيلع هب ًاصّصَخُم ناك امو ءبجاولاب هلاصخ نم لك فصوب
 لف ؛ةرواشملاو ؛هيلع ئيحّضلا بوجوو «ةوسن عبرأ ىلع حاكنلا يف هتدايزك
 .دّنعَت الو هب لالدتسا

 دعب هعاجطضاو :ًابكار ٍهّجحك يعرشلاو يلبجلا نيب , ًاددٌرَتُم ناك امو

 عيرشتلا مدع لصألا ّنأل ؛ ؛ يلبجلا ىلع لمحي : ليقف ءددرت هيمف ؛ رجفلا يتعكر

 .انل نسي الف



 0م لاَمْفألا ُباَب

 وه اذهو «تايعرشلا نايبل ْتِعَب لي هنأل ؛يعرشلا ىلع لمحُي :ليقو

 .نورثكألا هيلعو حجارلا

 .هلبق يذلا تيبلا يف ةثالثلا لاوقألاب قلعتم :«انقحو هقح يف» :هلوق

 نيكل يرد نيكد هلاك ايبجلاو ةوونوووودعدوو#

 اح امن ايفا ةيايقو ٌحاَبمهّمح يفهنإف )0٠0(

 اخاف ناك دارو فاكلا وقيل ندع دعم يتعبك ناوعد ف

 ىلع لمحي امك «هقح يف ةحابإلا ىلع لمحيف «برشلاو لكألاو دوعقلاو

 . انقح ىف ةحابإلا

 . هنايب رم امك ء«هعابتا ٌبَدْنُي : ليقو

 «ةهباقلاو «بوجولا : ىف لَك هلاعفأ راصحلا ؛مظانلا هركذ امم ٌمِلَعَف

 .ةحابإلاو

 ليف دق لعِف كاذك هلوقك ليج هريغ َلوق ّرقأ نإو )٠809(

 موصعم هنأل لص هلوقك َلِعُج ؛هريغ دحأ نم لوقلا ِةك ٌرقأ نإو :ينعي

 ءاطعإب هلوق ىلع هنع هللا يضر ركب ابأ ِةِلَي هرارقإك . ركنم ىلع ًادحأ ّرِقُي نأ نع

 هيلع ندم ننام اال

 دلاخ هلي هرارقإك .ءيشلا كلذب هلعفك وهف ءدحأ نم لعفلا هلك ّبقَأ نإو

 ا

 مي لب هنأ نإ ةييئلطع علطا مث هرصع يف ْىَّرَج امو )1١8(

 ريغ يف ةْدَي هنامزو هتقو يف ليِق يذلا لوقلا وأ .لعف يذلا لعفلاو :يأ

 ؛ عبّتيلَف هركني ملو هّرقأ نإف هب َمِلَعو هيلع َعَّلَطا مث .هدهاشي ال ثيحب هسلجم

 ىلع هتلالد يف ؛هركني ملو هب َمِلَعو هسلجم يف ليق وأ لعف ام مكح همك ْنأل

 . كلذك لوقلا كلذ ةيقح ىلعو .هريغو لعافلل لعفلا كلذ زاوج



 لاَمْفألا ُتاَب 3

 يف ماعطلا لكأي ال هنأ هنع هللا يضر ركب يبأ ِفِلَحِب هِي هُمْلِع : ُةلاثم
 ثيدح نم ذخؤي امك .هكرت نم ٌريَح هلكأ نأ ئأر امل هلكأ مث ءهظيغ تقو
 ناك اذإ ٍفِلَحْلا دعب ُهّيُذَن لب «ثنحلا زاوج هنم دافتسيف «(ةمعطألا) يف «ملسما



 ْخِسَّنلا ُباَب

 امهيف ناسّللا لهأ نع هوكح امك ٌةلازإوأ لقت ٌحسَملا(١11)

 نيدهب خسنلا ريسفتو .ةلازإلا :هانعم :ليقو .لقنلا :ةغل هانعم : (خسنلا»

 .ةغللا :يأ ءناسللا لهأ هلوقي ام وه ؛نيينعملا

 ٍقِباَسلا باطخلاب مُكَُح ٌتوبث ٍقِحاللا باطخلا ُعْفَر هّدحو )1١0(

 مكحلا عفر ىلع ٌلاَّذلا باطخلا وه :يعرشلا يحالطصالا هانعمب حسنا

 . مدقتملا باطخلاب تباثلا

 ةقفاوملا موهفم :يأ .ءئوحفلاو ظفللا لمشي :«باطخلا» :هلوقو

 . عرشلا ةلدأ نم ليلد َلُكَو . ةفلاخملا موهفم يأ  موهفملاو

 وُهامك ًاتباث لاذ ناكل ٌةاَلوَل ئَنَأ وجو ىَلَع ًاعفر (110)

 ناك ول ام هب جرخو ءًاتباث لوألا مكحلا ناكل ؛عفرلا اذه الول :يأ

 غولبب يناثلا باطخلا حرصو «ئنعمب ًالْلَعُم وأ «ةياغب ًاَيَعُم لوألا باطخلا

 غولبل تباث ريغ لوألا مكحلا َّنأل ؛ًاخسن َْمَسُي الف ئنعملا لاوز وأ «ةياغلا

 .هانعم لاوز وأ «هتياغ

 ٍةَعْمَحْلا ٍْوَن نم َةْرَلَّصلل كوت اَذإ اَوْنماَ َندَلَأ ان امي :ىلاعت هلوق :هلاثم

 .[9 ةيآلا : ةَعُمجلا] 6م أوردو هللا هذ َلِإ أَوَعَس
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 خسنلا باب ه5 1

 ُهرلَصلا ِتَيِضف اًدَِفل : ىلاعت هلوق سيلف «ةعمجلا ءاضقناب ًاََعُم عيبلا ميرحتف
 ؛عيبلا ميرحتل ًاخسان ٠١[ ةيآلا :ةَعُمملا] لأ ٍلْضَف نم اوه ضَرأْلا ىف اوُرْشَسنَأَف

 .ميرحتلا ةياغ نّيع لب

 مل ء[45 ةيآلا :ةدئاّملا] ع مسمد ام ِربْلَ بص كَ و :ىلاعت هلوفو

 ءمارحإلل ميرحتلا َّنأل .[؟ ةيآلا :ةدئاملا] 4 اوماطصات ٌهْلَلَح اًدإَو 8# :ىلاعت هلوق هخسني

 .للحتلاب لاز دقو

 يناثلا باطخلا نم هَّدعَّبام ٍنامزلا يف هنع ْىَخاَرَت اَذِإ )١١5(

 يف مدقتملا  قباسلا نع يأ  هنع يناثلا قحآللا باطخلا رخأت :يأ
 .لوألا باطخلا نع ًارخأتم ىناثلا باطخلا نوكي نأ نم ٌدْبال :ىينعي «نامزلا

 ءانثتسالاك لصتملا نايبلا .«نامزلا ىف هنع خارت اذإ) :هلوقب جرخو

 :هلوق بقع ؛ةمّذلا لهأ اولتقت ال١ :لاق ول امك «ءلصفنملاو طرشلاو ةفصلاو
 م راو امس

 .[5 ةيآلا :ةّبوتلا] 4َنيِكِرتَمْل أولئقانإ)

 مسّرلا نود مكُحلا حسن كاذك مكخلا َنوُد مسّرلا حسن ٌراجو )١1١5(

 . مكحلا ءاقبو مسرلا حسن زوجي :يأ

 . ميظعلا نآرقلا نم ةيآلا :مسرلاب دارملاو

 . اهتينآرق ةصاخو ءاهتينآرق بوجو عفر :خسنلاب دارملاو

 . اهب فيلكتلاو  اهمكح ءاقب يأ  مكحلا ءاقب لنعمو

 امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا) :ىلاعت هلوق يف كلذ عقو دقو
 دق» :هنع هللا يضر رمع لاق ءانآرق ناك هنإف «هريغو يقهيبلا هاور «(ةتبلا
 ًانآرق هنوك ّمِسن مث ««نيحيحصلا» يف هلصأو هريغو يعفاشلا هاور ؛«اهانأرق

 . هيلع قفتم « نينّصحملا و مَجَر دق كلذلو .همكح يقبو



 ل

 هاب خسنلا تاي

 .مكحلا كلذ ىلع ٍلاَّدلا مسرلا نود مكحلا خسن زوجي كلذكو

 . اهتيصوصخو ةينآرقلا

 ( نيكشم دم ٌماَعَط ةَيدِف هنوقيطي ترذأا ّنلَع لعو# : ىلاعت هلوق يف كلذ عفو لفو

 ةمسر ىهفبو «ةيدفلا ءاطعإ عم رّطِفلا زاوج .وهو ةمكح مسن 4 ةيآلا : ةَرَقَبْلا]

 .هتوالتو

 لص ٌفيِفختت َكاذو هّئوُدو لَدَب ىلإ امهْنِم لك ٌحسنو )1١5(

 نأ نم نآرقلا يف لزن ام خسنك كلذو ءًاعم مكحلاو مسرلا خسن زوجيو

 اضيأ سمخلا تخسن مث «تامولعم سمخب َنِمّرَحُي تامولعم تاعضر رشع

 ةشئاع ةديسلا نع «حيحصلا» يف ملسم كلذ ئور امك ءًامكح ال ةوالت نكل

 . اهنع هللا يضر

 .لدب الب نوكي دقو «لدبلا دوجو عم نوكي دق مكحلاو مسرلا ْحْسَنَو

 يف ةيلعفلا ةّئّسلاب تباثلا سدقملا تيب لابقتسا خسن :لوألا لاثمو

 ةيآلا : ةَرَقبلا] يار ٍدِجْسَمْلا ٌرْطَس َكلَهَج لهجو كلهم لوو : ىلاعت هلوقب (نيحيحصلا)

 ةيآلا :ةّرقَجلا] 6اَْغعي ٍرْمشَأ د دهب نسم رصيرتي # :ىلاعت هلوقو 4

 روتي يداوم :ىلاعت هلوقب َمِسُن هنإف 57:
 ص و امو نورديو مكنِم

 .[؟١14 ةيآلا :ةَرَقَبلا] ع ريغ ٍلْوَحْلا ىلإ اًعَسَم مهجَوُرَأَ

 ميج 0 د

 ا ةيآلا : ةلداجملا] © ف 1 1 ٌىَدَي نيب اومَرَقَف ٌلوُسرل

 . لدب الب حسن هنإف

 لطب دق انه َدَشسَأ وأ ٌفحكأ كلَدَبلا كلذ ٌنوك ًاضيأ زاجو ١١0(

 قبس دق امم ففخأ نوكي دق «_ ديدجلا مكحلا وهو  لدبلا اذه َّنِإ مث



 خسنلا تاب هم

 لاتقلا يف رافكلا نم ةرشعلا ٍةرباَصُم حسن :فخأ وه ام ىلإ خسنلا لاثم
 .[10 ةيآلا :لاقنألا] (ْنِيكَئْأِم أوفي َنوُرَص َنورْشع مكي نكي نإإ» :ىلاعت هلوق يف

 2 أي مكي كي نإ ىلاعت هلوقب تياثلا نينثا ةرباصمب تخين اهنإف

 .[17 ةيآلا :لاَقنألا] 6 ننام أوُبلْعَي ةرباَص تا يوب 2م رق

 ناضمر موص نيب رييختلا مِسْن : : ظلغأو دشأ وه ام ىلإ خسنلا لائمو

 ةيآلا :ةَّرَقَملا] 4 نيكشم ماعط َهَي ةَيذن َدِف هئوفيطي تريز لَو : ىلاعت هلوق نم ةيدفلاو

 :ةَرَقَبلا] (ةَمضِيِلَف َرْهّثلا مّكنو َدَِس نَمَهل :ىلاعت هلوق نم موصلا نييعت ىلإ 14
 ١[. مه ةيآلا

 ٌحَسنَتَِفةَتَسِبوْئسِك حَسْنُي باتكلاب ٌباتكلا مث (114)

 ىتياو َىَّدِعلا ىتيآ نم تفرع امك باتكلاب باتكلا خسن زوجي هنأ : ينعي

 نع مكتيهن تنك١ :ِةلَك هلوقك كلذو ََنّسلاب ةّنُّسلا مكح خسن زوجيو .ةرباصملا
 .«اهوروزف الأ ءروبقلا ةرايز

 ٌباوص هشسكلع لب يتسم ا و(19١11)

 دب للفقر ةراوسلا شاب باتكلا خس زاوج نيرثكألا نع يواضيبلا لق
 .يونسألا اهركذ هوجو نم ٌرظَن هيفو يو همجرب ٍِنَصْحُملا قح يف ٍدّلَجلا

 ُتَوَمْلا مُكَدَحَأ َرَصَح صح اذِإ مْكِيِلَع بيك ) : ىلاعت هلوق خسنب مهضعب هل َلْثَمو

 ةيصو هل .ثيدحب [ ١م ةيآلا ةَرَقَبلا] 4 َنيِيْوذْلَأَو نيدو ٌةَّيِصْوْل رح كر نإ

 . (ثراول

 مظن» : رظنا نعم | ًارتاوتم هنكل ٠ ًاظفل ًايداحأ ناك نإو ثيدحلا اذهو

 .15/8 21517 ص (رتاوتملا ثيدحلا ىف رثانتملا

 هعنمب ليقف َةّنُسلاِب باتكلا خْسَن يف اوفلتخا دق ءاملعلا نأ :لصاحلاو



0 

 خسنلا باي
3 

 :ىلاعت هلوقل (عماوجلا عمجا يف ةحَحَص 7 يذلا وهو ءهزاوجب ليفو ءًاقلطم

 كلذ سيلو ؛[44 ةيآلا :لحتلا] ملا َكْرُن ام سان َنيَبِل ركل َكَيِإ أَ 0

 :مجتلا] 2462 كوب م ال | وه نإ ©و) يَوْهأ نع ُقِطنِي اَمَو9 :ىلاعت لاق

 .[5 - ” ناتيآلا

 م

 خم ريش ليش ا طب راو ولو 011

 . ىلوأ باب نم م رتاوتملابو داحالاب داحألا وهو رتاوتملا ريغ كح حسن زوجيو

 ئرُيًامتح ُهّسكَحو هريعغب ارتاوتام مسن موق ٌراتخاو (١؟)

 زاوج مدع اذه لباقيو ءداحآلاب رتاوتملا خسن زاوج موق راتخاو :يأ

 ىف ُهحْحَصو «لوألا حجارلا نكل ءةوقلا ىف هنود هنأل ؛داح لاب رتاوتملا حسد

 رتاوتملاب ولو هيلع ةلالدلاو .مكحلا وه خسنلا لحم نآل ؛«عماوجلا عمجلا



 ةلدألا نيب ضٌراعتلا ُباَب

 حيجرتلاو

 ماسقأ ٍةعبرأ ىلع يِتأَم مالكلا يف ٍنيّقطْنلا ٌضّراعت (١1؟؟)

 لوسر لوق نم وأ «ىلاعت هللا لوق نم ٍناَّضَن ضراعت اذإ هنأ :ينعي
 لف هلي هللا لوسر لوق نم رخآلاو ىلاعت هللا لوق نم امهدحأ وأ ديك هللا
 :رومأ ةعبرأ دحأ نم امهدحأ ولخي

 امهنم ٌفصَو هيف قطن لك وأ امهيف صوصخ وأ مومع امإ (230)
 رّهظ ٍهِجو يف نيفصولا َنِم لك رّبَّبعَيو امهنم لك هيف وأ )١1615( 7 . 3 ل ها مد و 2 ء

 امإ) :هلوق ينعم اذهو ءنيصاخ وأ نيماع انوكي نأ امإ امهنأل كلذو
 :هلوق اينعم وهو ءًاصاخ رخآلاو ًاماع امهدحأ وأ ,(امهيف صوصخ وأ مومع
 .ناضراعتملا ناّصنلا :انه «قطن»ب دوصقملاو «قطن لك وأ»

 . صوصخلاو مومعلا : يأ : (امهنم فصو هيف) : هلوق ىنعمو

 .هجو نم ًاصاخو .هجو نم ًاماع َنيَّضّنلا نم دحاو لك نوكي نأ امأو

 مومعلا نم ّلُك :يأ .(امهنم لك ٌّصَن لَك يف :يأ :«هيف وأ» :هلوقف
 . صوصخلاو

 < ه
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 - صوصخلاو مومعلا يأ - نيفصولا نم لك ربتعيو :يأ :(ربتعيو» :هلوق

 . تملع امك رخآ هجو نم ًاماع امهنم لَك نوكي نأب «هجو نم

 اًنّكمأ نإ ٌبجاو نيَلَّوألاىف انُم اًضَراَعَت ام نيب ٌممجلاف (1؟5)

 اذإ ام :لوألاف  يناثلاو لّوألا يأ  نيلوألا نيمسقلا مكحل نايب اذه

 ىلع امهنم َلُك لمحب امهنيب عمجلا ًالوأ بجي هنأ مكحلاف ؛نيماع ِناَضَّنلا ناك
 امهنم لك ءارجإ عم امهنيب عمجلا نكمي ال ذإ ءرخآلا هيلع لي امل ٍرياَغُم ٍلاَح

 . نيضيقنلا نيب عمجلا ىلإ يضُقُي هنأل ءٌلاَحُم كلذ َّنأل ؛همومع ىلع

 ريغ لاحب امهنم دحاو لك صيصخت نع ٌراجَم امهنيب «عمجلا» قالطإف

 يتأي يذلا ؛دوهشلا ريخب مكربخأ الأ» :«ملسم» ثيدحك كلذو ءرخآلا ٍلاَح

 :هيفو 22...ينرق مكريخ» :«نيحيحصلا» ثيدحو .«اهلأسُي نأ لبق هتداهشب

 . "اودهشتسي نأ لبق نودهشي موق نوكي مثا

 امهدحأ يف مكَح دقو ءداهشتسا نودب ةداهش َّلُك يف ناماع ناذهف

 لمحب امهنيب عمجلا نكمأ نكل ؛نايفانتم امهو :ةّيّرشلاب رخآلا يفو «ةيريخلاب
 ملاع ريغ ةداهشلا هل نم ناك اذإ ام ىلع لوألا َلِمُحَف ؛لاح ىلع امهنم ّلُك

 . اهب ًاملاع ناك اذإ ام ىلع يناثلاو ءاهب

 «قاتعلاو قالطلا :ك ىلاعت هللا ّقَح ىلع لوألا هريغو يواضيبلا َلَّمَحو

 . انقح ىلع يناثلاو

 ُفَرعُي ْلُك خيرات نكي مل ام ٌفَقَوَّتلاَف ّناكمإ ال ثيحو (1؟5)

 امّدّقَتامل ٌحِساَن ينائلاف امهنم ّلُك ٌتقّو اًنمِلَعت نإف (1؟0)

 فقوتي هنإف ءركذ امك نيماعلا َنيَّصَّنلا نيب عمجلا نكمي مل اذإ هنأ : ينعي

 نم مّدقَتُملا خيرات يأ  خيراتلا فرْعُي مل نإ امهنم دحاوب لمعلا نع امهيف

 4ص



 حيجرتلاو ةلدألا نيب ضراعتلا باب 3 2 1 ب ىلا 4 لا يس

 00 امهدحأ حيجرت رهظي نأ ىلإ فقوتلا رمتسيو «- رخأتملا

 وعمجت _-ت نوت :ىلاعت هلوقو ء[* ةيآلا :ءاسّنلا] 6 مكن َتْكلَم اً رة 0_0
 2 م

 .[؟8* ةيآلا الا لآ

 .امهل

 هةهتع لئلا هلع ل يقر نادثع انيس هيب تمل لاق مدس ينتاب

 - ةيناثلا ينعي  ةيآ امهتمّرحو - ىلوألا ةيآلا ينعي - ةيأ امهتلحأ :لاقو

 لصألا نأ : :وهو «٠ ؛ اصفنم ليلدب هب ارمكحف :ميرحتلا ءاهقفلا حجر من

 . طوحأ وهف «ميرحتلا عاضبألا يف

 :ةافولا ةَّذِع يتيآ يف رم امك ءرخأتملاب مّدقَتْملا خسنيف ؛ خيراتلا َمِلَع نإف
 .ةرباّصملا يتيآو

 وكحك امهمكحف ءَنيَصاَح ٍناَضّنلا ناك اذإ ام :وهو «يناثلا مسقلا امأو

 لوقلاف ؛َمِلَع نإف ,خيراتلا ملعي وأ ءامهدحأل َحَجَرَم رهظي ىتح فقوتلاف

 . خسنلاب

 اذهو :؛هيلجر لسَعو أَضوَق كَ هنإ» :ثيدح :عمجلا هيف نكمأ ام ُلاَ
 ىلع ءاملا شرو ًاضوت كَ هنأ» : ثيدحو ءامهريغو (نيحيحصلا)» ىف و روهشم

 .امهريغو .يقهيبلاو .يئاسنلا هاور :«نيلعنلا يف امهو هيمدق

 اذه َّنإ» :قرطلا ضعب يف امل .ديدجتلا لاح يف ّنْئَّرلا َّنأب امهنيب َعمُجف

 .«ْثِدَحَي مل نم ءوضو

 ثيدح يفو «يعرّشلا ءوضولا :لسُعلا ثيدح يف ءوضولاب دارملا :ليقو
 .ةفاظنلا :وهو .يوغللا ءوضولا :ّنْئّرلا



 + حيجرّتلاو ةلدألا نيب ضُراعَتلا ُباَب

 . ًازاجم اشر كلذ َيِّمُّسو «نيلعنلا ىف امهلسغ هنأ :دارملا :ليقو

 امع لتس هلي هنأ ءاج ام : خيراتلا ملعي ملو عمجلا هيف نكمي مل ام لاثمو

 .دواد وبأ هاور ««رازإلا قوف ام :لاقف «ضئاح ىهو هتأرما نم لجرلل َّلجَي

 .ملسم هاور ء«(ءطولا وأ حاكتلا الإ ؛ءيش َّلُك اوعنصا» :لاق هنأ ءاجو

 هيف ضراعتف .عامج ريغ نم رازإلا تحت امب عاتمتسالا : كلذ ةلمج نمو

 هب لاق يناثلاو «ةيكلاملا دنعو «ةيعفاشلا دنع روهشملا وه لوألاو ؛ةحوكنملا

 .ءاملعلا نم ةعامجو «ةفينح وبأ

 ْحَسْنَيف «روبقلا ةرايز ثيدح :خيراتلا ملْعو عمجلا هيف نكمي مل ام ُلاَنِمَو
 . يهنلا نع رخأتملا اهبلطب ؛اهترايز نع يهنلا

 مومعلا يذ طفل صوصخلا يِذب مولعملا ِثِلاثلا يف اوُصّصحخو (1؟)

 رخآلاو ًاماع نيَّصَّنلا دحأ ناك اذإ ام وهو كثلاثلا مسقلا مكح اذه

 . صاخلاب ماعلا صصخيف .ًاصاخ

 .(رشعلا ءامسلا تقس اميف» :«نيحيحصلا» ثيدح :ُهلاَثِم

 . «(ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» :امهثيدحو

 ىناثلاو «ءامسلا هتّقس ام لَك ىف رْشْعلا بوجو ديفي هنأل ؛ ماع لوألا ّنِإف

 يتطنلا كاد ُمكحُ ٌئِشّلُك نم قط َّلُك ٌرطَّش ريخألا ىفو (1١؟9)

 * - - م ف يو 2 7 - ماه د ريم دى:
 امهنفرعاو ٍهيمسق نم دضلاب امهنم قطن لك مومع صصخاف (1)

 نم ٍنارطش هل - َنيَّضَّنلا نم صن يأ  «قطن لك» ّنأ :لوألا تيبلا لينعمو

 «صوصخلاو مومعلا يفصو نم ّقِش لك مكح ذخأي امهنم رطش لك «ةلالّدلا

 .ًاضومغ تيبلا اذه ىف َّنأ كش الو
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 ٌماَع امهتم دحاو لك ِناَّضَن ضراعت اذإ ام :وهو عبارلا مسقلا مكُح اذهو

 نكمأ نإ رخآلا صوصخب امهنم دحاو لك ٌصَخُيَف ؛هجو نم ٌصاَحو ءهجو نم
 .هيف اضراعت اميف حيجرتلا بلطيف ًالإو «كلذ

 ال هنإف ؛ِنيَّلُقلا ءاملا غلب اذإ' :دواد يبأ ثيدح :كلذ هيف نكمي ام ُلاَثِم
 :هحير ىلع بلغ ام الإ ؛ءيش هسجني ال ءاملا» :هجام نبا ثيدح عم .«سجني

 . «(هنول وأ .همعط وأ

 .هريغو ريَغَتُمْلا يف ٌماَع «نيتلقلا يف ٌصاحَح :لوألاف

 ؛ امهنيب انعمج اذإف ءامهنودو نيتلقلا يف َماَع رّيغتملا يف صاخ :يناثلاو

 .ريغلاب نيتلقلا ةساجنب مكحنف ءريغتلا وهو يناثلا صوصخب لوألا مومع ٌصْخَن

 هومع ُضصْختَو «ريغتلاب الإ سجني مل ؛نيتلق ءاملا غلب اذإ :هريدقت ريصيو
 ؛سجني نيِتْلُقلا نود ام َّنأب مكحنف ءِنيَتَلُق هنوك وهو لوألا صوصخب يناثلا
 .ريغتي مل نإو

 ءهحير وأ «هنول رّيغ ام الإ ءءيش هسجني ال روهط ءاملا :هريدقت ريصيف
 .رّيغتي مل نإو سجني هنإف نيِتلُقْلا نود ناك ام الإ .همعط وأ

 ثيدحب ءرخآلا صوصخب همومع صيصخت نكمي ال امل ءاملعلا َنْثُم دقو
 لثق نع نه كي هنأ «نيحيحصلا» ثيدحو ؛«هولتقاف هنيد َلَدَب نم" :يراخبلا
 صاح يناثلاو «ةّدرلا لهأب صاح ءاسنلاو لاجرلا يف ماع لوألاف .ءاسنلا
 ذإ ؟ال مأ لتقت له «ةدّترُملا يف اضراعتف «تادترملاو تايبرحلا يف ماع ءاسنلاب
 نع يهنلا ديفُي يناثلا ثيدحلا مومعو ءاهلتقب مكحلا ديفُي لوألا ثيدحلا مومع

 . حيجرتلا بلطيف ؛ اهلتق

 ثيِدحب تايبرحلاب ىناثلا صيصختو .لوألا مومع ءاشب ءاملعلا حجر دقو

 . ةدترملا لتق يف درو



 عاّمجإلا باَب

 ركن َنوُدوقفلاًءاملع يأ رصعلا لهأ لك ٌقافتاوُهم (19)

 ْثّدَحلاب ٍةالصلا ٍةَمرُحَك ًاعرّش اْثَدَح دق رمأ مكُح رابتعا ىلع (180)

 «مكرتأ اوعجَد») :ىلاعت هلوق يف امك ءمزعلا :وه ةغللا يف عامجإلا

 ١,[. ةيآألا :سنوُي]

 ٍةَمأ نم رصعلا لهأ نم هقفلا ءاملع يدهتجم قافتا :حالطصإلا يفو

 ةالصلا ةمرُحك «ةيعرشلا ةثداحلا مك ىلع كي اهيبن ةافو دعب لِي ٍدَّمحم انديس

 وأ .لعفلاوأ ءلوقلا وأ ءداقتعالا ىف كارتشالا :قافتالاب دارملاو

 .ريرقتلا وأ .ءتوكسلا

 فاالخ الو َقاَفِو ربتعي الف .ءءاهقفلا نم نودهتجملا :هقفلا ءاملعب دارملاو

 .ةباجإلا ِةّمأ ؛ةيدّمحملا ةمألا نم اونوكي نأ رابتعا عم ء.حصألا ىلع مهريغ

 .ةقباسلا ممألاب ةربع الف ءنوملسملا مهو

 .ةيوغللا ماكحألا كلذ يف لخدت الف «ةيعرشلا ةثداحلا :ةثداحلاب دارملاو

 .ةيويندلا وأ «ةيلقعلا وأ
 سي 5 0 . ٠ 7

 ةمصعلاب تّصصخ ذإ اهريغ ال ةمالا يذ نم عامجإلاب جتحاو )3١(

6 
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 عامجإلا باي 5

 ءاهريغ ال ةّمألا هذه عامجإب ةعامجلاو ةّنّسلا لهأ جتحا هنأ :ينعي
 ةسخ ألا هذه عامجإف

 . اهيلع
 ءاور ؛(ةلالض ىلع يتَّمَأ عمتجت ال» :ِةِلَك هلوق :كلذ ىلع ليلدلاو

 .ةريغو .يذمرتلا

 ةقباسلا ممألا نم اهريغ عامجإ نود .هب ذخألا بجي َةَجَح

 توبث ةّمألا هذه صئاصخ نم نإ : يأ «ةمصعلاب تصصخ ذإ» :هلوقو

 ىلع لدي ام زيزعلا نآرقلا يفو .أطخلا ىلع عامجإلا نع عرشلاب اهتمصع
 :يأ ١57[ ةيآلا :ةَرَقَبلا] (اطَسَو ُهَّمَأ ْمُكَتَلَعَج َكَِدَكَو  :ىلاعت هلوق هنمو .كلذ

 .ًالوُدُع

 نا يصمم ل يف اتم نم ىلع ٌةَّجُحَف عامجإ لكو (15)

 لهأ ىلع ٌةَيح
 : هنإف .- نمز  ٍرصَع يف ّمَت اذإ عامجإلا َّنأ :ينعب ع لي

 ْئَدُهْلا هل نيت ام ٍدَعَب ْنِم َلوُسرلا ٍقِقاَسِي موو :ىلاعت هلوق ٍهتيحُح ليلدو
 ذعر م م يدر

 ا ٌتَءاَسَو مَنَهَج يا

 ةيآلا ١١6[.

 .تيبلا مامتإل كلذ لبقا :يأ ؛قالطإلا فلأب :«البقا» :هلوقو

 طَّرتشُم :ليقو .هداقمنا يف يأ را أ ةرصصم ريارشلا من0

 لهأ ضارقنا ؛ةَجحُح هنوكو عامجإلا داقعنا يف طرتشي ال هنأ :

 رصع يف نودهتجملا عمتجا ولف :ميحصلا ىلع مهتومب َنيِعجحُلا نم رصعل

 . كلذ دعب مهتفلاخم مهريغل الو مهل ْرَجَي مل ؛مكح ىلع

 :لاق امك .نيدهتجملا ضارقناهتيجحل يف طرتشي :ليقو

 .عجريف هداهتجا َكِناَخُي ام مهضعبل أرطي نأ زاوجل .(طرتشم : ليفو)



 <ا/ عاّمجإلا باب

 نم ةثداح ىلع رصعلا ءاهقف عمجأ اذإ هنأ :يناثلا لوقلا اذه ئنعمو

 اوضرقني ئتح ًافوقوم رمألا ئقبي لب ءعامجإلا اذه ِةيجُحِب مكْحُي ال ؛ثداوحلا

 ةفلاخم ؛لوقلا اذه ىلع عامجإلا ٍةيَجُح يف حدقي هنإف كلذلو .مهرخآ نع

 قفاوي ملو مهرصع يف َدِلَو نم ةفلاخم وأ هيلع اوعمجأ امل نيدهتجملا ضعب

 ٌعَّسمُي سيلف يناثلا ئلعع الإ اوعِجرَي نأ هلهأل رُجَي ملو (15)

 نأ نيدهتجملا ةعامجل زوجي ال هنأ :هانعمو «قبس امل ليصفت اذه

 ظَرَتْشُي :لاق نم لوق ىلع الإ ؛هيلع اوعمجأ اميف مهداهتجا نع اوعجري

 . عامجإلا ٍةيَجَح يف رصعلا ضارقنا

 ام «هريغ عم هيلع عمجأ اَّمَع عجري نأ دهتجملل زوجي ؛لوقلا اذه ئلعف

 . اوضرقني مل رصعلا كلذ لهأ ماد

 دِهتجمم ًاهيقف مهلفم ٌراصو دلو نم لوق هيلع رّبَتعَيلَو (10)

 نم راصو هقمتو مهتايح يف َدِلَو نم لوق ؛عامجإلا داقعنا يف ربتعي : يأ

 طارتشا :وهو «ىناثلا لوقلا ىلع اذهو .مهرصع لهأ نم هنأل .داهتجالا لهأ

 . رصعلا ضارقنا

 يف َدِلَو نم ةفلاخم مهعامجإ يف حدقي ال هنأ :حيحصلا لوقلا ىلع نكلو

 .هيلع اوعمجأ اّمَع عوجرلا مهل زوجي الو (« مهرصع

 . يناثلا لوقلا دنع :يأ :«هيلع» :هلوقف

 . ةعيبر ةغل ىلع َنُكّسو ,بوصنم :«دهتجم» :هلوقو

 لاعفألابههلهألُك ْنِم ٍلاوقألاب عامجإلا لّصحيو (10)

 لصحيو ؛عامجإلل لهأ وه نَم لك نم لوقلاب لصحي عامجإلا نأ :ينعي
 .لعفلاب



 عامجإلا باي 5

 ءاذك ٌروُجَي :اولوقي نأ هتروصو .ىلوقلا عامجإلا وهف :لوألا امأف

 . ارج ٌملهو ...اذك ٌبَدنُيَو ءاذك مرحَيَو

 ىلع مهلعف ٌلديف «ًالعف اولعفي نأب «يلعفلا عامجإلا وهف :يناثلا امأو

 . كلذ نم نوموصعم مهنأ َمّدَقَّتو .ةلالض ىلع نيعمجم اوناك أآلإو ءهزاوج

 لَّصَح مهتوكس عم راشِتنابو لَعُف مهيِقاب ثيح ضعَب ٍلوقو (19)

 لوقلا كلذ راشتناو «ضعبلا لعفبو ءضعبلا لوقب عامجإلا ًاضيأ حصيو

 عم هنع نيدهتجملا نم نيقابلا توكسو «يناثلا يف لعفلا وأ ءلوألا يف

 وهو «.هلبق لب بهاذملا رارقتسا دعب نكي ملو «مهنم دحأ هركني ملو هب مهتفرعم

 .ةداع اهيف رظنلا نكمي نمز يضمي نأو ءاهيف رظنلاو بهاذملا نع ثحبلا دنع

 .«يتوكسلا عامجإلا»: كلذ ئّمَسُيَو ؛داهتجالا لحم ىف ةعقاولا نوكت نأو

 .فالخ هيفو ؛عامجإ هنأ لصألا بحاص مالك رهاظو

 عامجإب سيل :ليقو .عامجإب سيلو ٌةَجُح هنإ :ليقو .عامجإ هنإ :ليقف
 .ةيح الو

 ىف امل قفاوملا ئنعملاوه ؛تيبلا اذه حرش يف هانررق يذلا اذهو

 عومجمب لصحي عامجإلا نأ :لوألا تيبلا رطشب دارأ مظانلا لعلو .لصألا

 . اقافتا عامجإ وهو «يلعفلاو «يلوقلا :نيقيرطلا

 هب جتحي ال وهف ٍديدجلا ىلع هبَهْذَم نع هلوق يباحَّصلا مث (110)

 ةيضق ىف ٌلوَق هل ناكو ءًاملاع ًادهتجم ناك اذإ ىباحصلا َّنأ :ىنعي

 نم هريغ ىلع ٍةجحب سيلو ءهسفن بهذم نع هلوق وهف «فيقوتلاب ال داهتجالاب
 ةَّجَُح هنوك ىلع ليلد ال ذإ ءمهريغ ءاملع نم الو ءًاقافتا ةباحصلا ءاملع

 هللا يضر ةباحصلا ّنألو ءزوجي ال ليلد الب مكحلا تابثإ ذإ ؛هكرت بجوف

 هفلاخ نم ىلع راكنإلا عقول ؛نيرخآلا ىلع ةبُح مهضعب لوق ناك ولف



 5 عاّمجإلا ٌباَب

 ..(ديدحلا ىلع» :تيبلا
1 

 ٌدريلف

 يف درو امل «هريغ ىلع ٌةَبُح يباحصلا لوق نأ :ميدقلا لوقلا يفو :يأ

 نكل .(متيدتها متيدتفا مهيأب .موجنلاك يباحصأ» : دلع هلوقك .«ةباحصلا قح

 . (دريلف هوقفعضوا) :هلوق نعم اذهو ءدودرم وهف «(هوفعض ثيدحلا |له

 2 _ م + رس 5 ياو م .

 ةوصضعصو مهفح ين درو امل ةجح ميدقلا يفو ( 0)

 2 5 داس مث 7



 اهمهكخو راّبخألا َباَب

 لِقُث دن ٌحون هنم ًابذكو ًاقدص لِمَتْحُملا ديفُملا ٌظفّللا ٌرِبححلاو )١140(

 اداحآ ربّتعااذهادعامو ادافأدق ملعلل ًارثاوت (14)

 .هتاذل بِذَكلاو قدصلل لمتحملا ٌُديِفُملا ْظْفّللا : وه ربخلا َّنأ :ىنعي

 هللا رابخأ :لوألاف ءهتاذل ال هبذكو هقدصب عطف ام :ديقلا اذه يف لخديف

 ةرورضب اهقدص مولعملا رابخألاو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ِهلَسَر رابخأو «ىلاعت
 .نينثالا فصن دحاولا : وحن «لقعلا

 مولعملا رابخألاو «ةوبنلا هاوعد يف باَذَكلا ةمليَسُم رابخأك :يناثلاو
 لمتحت رابخألا هذه َّنأل .ةعبرألا فصن دحاولا :وحن «لقعلا ةرورضب اهبذك
 ؛يناثلا يف اهبذكب وأ .لوألا يف اهقدصب عطقلا امأو ءاهتاوذل بذكلاو قدصلا

 .ةيلقعلا ةهادبلا وأ « ءابلا رسكب  ٌرِبْخُملا ةهج وهو رخآ رمألف

 .داحآو ءرتاوتم : نيمسق ىلإ مسقني ربخلاو

 ٌبِجوُي ام وهو .«عون هنم» :هلوقب هيلإ راشأ يذلا وهف :رتاوتملا امأف

 .«ادافأ دق ملعلل» :مظانلا لوقف ءهنومضم قدصب عطقلا ديفيو ملعلا هسفنب

 . ملعلا دافأ : ينعي



 ١/ اهمكحو راّبخألا ُباَب

 .مدقَت دقو ءداحالا وه ءرتاوتملا ادع ام :يأ :(اذه ادع امو» :هلوقو

 ءهاّرَعهِلْبِمنعانلٌعمج ُءاوَراَمْنيَعونلا ُلَوأف (148)

 رظن وأعمّسب لب ٍداهتجاي ال رّبَخلا هنَع يذلا ىلإ اذكهو )١45(

 ٌعَنِمُي يطاوّتلاب مهنم ٌبذكلاو اوعَّمسَي نأ ُهظرش عمج ٌلكو (145)

 .دانسإلا رخآ ىلإ مهلثم نع ةعامج هاور ام :وهو ءرتاوتملا فيرعت اذه

 . ةلهاشم وأ . عامس ىلإ مهملع دنتسم نوكيو

 - ٌؤوطاوتلا عنتمي د نأو «ضعب نع مهضعب عمسي نأ : عمجلا يف طرتشي

 .مهلثم نم بذكلا ىلع - ققاوتلا يأ

 دنس نوكي نأ : وه رتاوتملا ربخلا طرش َّنأ : ىنعي : (داهتجاب ال» :هلوقو

 ةكم ةدهاشم نع رابخإلاك ؛ساوحلا اءدحإب ًاكَردُم رابخألا يف َنيربخملا

 لصاحلا ؛ىلاعت هللا نع ِةِْكَي هرابخإ نع رابخإلا وأ ءسدقملا تيبو ةنيدملاو

 رابخإلا وأ .مالسلاو ةالصلا هيلع هظفل عامسب ِةَكَك يبنلا نم هللا ربخ عامس نع

 اوربخأ نإف .هيف هسمل نع لصاحلا ؛ملظملا ناكملا اذه يف مسجلا اذه دوجوب

 زاوجل رتاوتملا نم سيلف «داهتجالاب هنع رابخإلا دنتسي نأب هيف دهتجم رمأ نع
 .ءىطاخ داهتجا نع هنإف «ملاعلا مدقب ةفسالفلا رابخإك .هيف طلغلا

 لّصحح ْنظلا ُهَدنع نكل َملِعلا ال لَّمَعلا ٌبِجوُي ٌداحآلا امهيناث ١50(

 ٌبجوي يذلا وهو ء.رتاوتملا لباقي يذلا داحألا نيعونلا يناث نأ : ينعي

 بوجو دفي ملو «عرشلا يف هب لمعلا بوجو ديفي هنأ :ينعي ءملعلا ال لمعلا
 . طقف هب َّنطلا ديفي لب «ًامزاج ًاداقتعا هنومضمب داقتعالاو ملعلا

 .رثكأ وأ ناك ًادحاو رتاوتلا ددع هتاور غلبت مل يذلا :- داحآلا يأ وهو

 .زوجي ال لب ؛لوهجملاو قسافلا ربخب لمعلا بجي الف «هيوار ةلادع :هطرشو

 .مّدقت امك طقف َّنظلا ديفي وهو



 اهمكحو رابخألا ُتاَي و

 وهف ؛هب لمعلا امأ :«ةيداقتعالا ةيحانلاب قلعتت امنإ ّنّظلا ةدافإ ةلأسمو

 . بجأو

 داحآلا ثععبَي ناك كي هنأ :اهنم «نييلوصألا دنع ةريثك ةلدأ كلذ ىلعو

 ةمرُحَو «تابجاولا بوجو اهنم يتلا ماكحألا غيلبتل يحاونلاو لئابقلا ىلإ

 . ةدئاف مهثعب يف نكي مل ؛مهربخب لمعلا بجي هنأ الولف «تامرحملا

 ركنأ اذإ نكلو ءْرَفَكُي ال هدنس ثيح نم يداحآلا ثيدحلل ُركْنُملا : هيَ

 اذإ ئلوألابو «ةيداحآ اهرثكأ ثيداحألا َّنأل ءرفاك رهف ؛َةلْمُج داحآلا ثيداحأ

 امهنم لك ٌركذ ىِتأَي فوسو اَمّسَق دق ٍدَبسُمو لًّسرٌمِل (156)

 ُركذ يتأي فوسو ؛دَئْسُمو ءلَسْرُم :نيمسق ىلإ مسقني داحآلا َّنأ :ينعي

 دنسمهالعامو لَسِرَمَف ٌدَقفُيٍةاوَُرلا ضعبامثيحف )١19(

 - هيف ركذي مل : ىأ «ةاورلا ضعب هدنس نم َدَقْف ام :وه لّسرملا نأ : يأ

 ريغ ُهعَّفَر يذلا ثيدحلا هنأ :هفيرعت ىف رهشألاو .- رثكأ وأ ًادحاو ناك ءاوس

 . هلع ىبنلا ىلإ هريغ وأ ناك ًايعبات ,ءىباحصلا

 . . . د ىبنلا لاق :هدعب نم وأ .هعبات عبات وأ عهعبات وأ .ىعباتلا لوقف

 . ءاهقفلاو نييلوصألا حالطصا اذهو «فيرعتلا اذه ىلع َلَّسرَملا وه

 .َِك يبنلا ىلإ يعباتلا ُهعَفَر ام : لسرملاف َنيئَدَحُملا حالطصا امأو

 ام :وهو «دّئسملا :وه لّسرملا ادع ام :يأ :«دنسم هادع امو» :هلوقو

 . نيروكذم مهلك هتاور ناك نأب ءًارهاظ هدانسإ لصتا



 وا اهمكحو رابخألا تاي

 يطويسلا لاق .حلطصملا بتك يف روكذم ٍدَنسُملا فيرعت يف فالخلاو

 ْ : (هتيفلأ» ىف

 يلاتلاليقو ٌلٌّوأ ليقو ٍلاصتاوذ عوفرملا دنسملاو

 لَبْفَت يِباحّصلا ٌليسارم نِكل ُلَسْرُم ال ٌحِلاص جاجتخإلل )16١(

 هيفف لَسرُملا امأو «فالخ الب جاجتحالل حلاص دّئسُملا َّنأ :ينعي

 ةلادعلا ةيحان نم َنيلِسْرَملا تاجرد فالتخاو :«هعاونأ فالتخال .ليصفت

 . طيضلاو

 ٌلوُذُع مهلك ةباحصلا ّنأل هٌةََبُح مهنع هللا يضر ةباحصلا ليسارمف ١

 يباحّصلا طِقسيو هولي يبنلا نع «يباحص نع .يباحص يوري :نأب كلذو

 . 245 يبنلا نيبو «هنيب

 ال هنإف «بّيسملا نب ديعس ليسارم لإ ُلَبْفُت ال نيعباتلا ليسارمو - ١

 : يتآلا تيبلا يف هلوق لونعم اذهو ؛ُهلوَق ٌلبْقُي نمع الإ لسرُي

 السرّم هاورام جاجتحالل اَلَبْقا بّيسملا ٌنب ٌديعس اذك )151١(

 اهنع ثحُبو ْتَسَّنُف اهنأل .جاجتحالا يف اهلبقا :يأ «البقا» :هلوقف

 وهو ؛َِك يبنلا نع هطقسأ يذلا ىباحصلا اهاور :يأ ءديناسم اهلك تدجؤف

 . ةلخ هللا ىصر ةريره وبأ ةرهص .هتجوز وبأ بلاغلا ىف

 ئوتف وأ ؛هلعف وأ «يباحصلا لوقب دكأت اذإ ُنَبْقُي لَسرُملا َّنأ :ملعاو

 ريغ هدنسأ اذإ اذكو ؛رم امك ةباحصلا ليسارم نم ناك وأ .ملعلا لهأ رثكأ

 نمع لإ ُلِسْرُي ال هنأ هلسرأ يذلا يوارلا لاح نم َفرُع اذإ اذكو ءلِسْرُملا



 اهمكحو رابخألا ٌتاَي ] 75

 اهيلع ّصَن ًةتّسلا هذهو «ةروكذملا بِّيسملا نب ديعس ليسارمك ؛هلوق ُلَبَعُي

 .لّوألا ادع ام ؛يدمآلا مامإلا هنع اهلقنو ءهنع هللا يضر يعفاشلا

 انِيَبتهل ىذلاوهوكحن ىف اَنَعنَعُملا ٍدنسملاب اوقَحلأو )١1850(

 نع «نالف نع :هلوقك (نع» :ظفلب يورملا ثيدحلا وه :ُنَعْنَعملا

 ةيحان نم ٍهمكُح يف دَئسُملاب ُقَحْلُي اذهف «دنسلا رخآ ىلإ ...نالف نع «نالف

 «سيلدتلا نم  نيعلا رسكب  نِعْنَعَملا ةمالس طرشب نكل .«لمعلاو لوبقلا

 ىلع ءاقللا توبت وأ ءاملسملا بهذم ىلع ةرصاعملاب هئنع يورملا هئاقل ناكمإو

 .(ىراخبلا» بهذم

 ارّبخأ لوقي امك يِيئّدح ارّقهّحيش هيلع نم َلاقو )١1850(

 يوارلل زوجيف «عمسي يوارلاو هظفح نم ثيدحلا خيشلا أرق اذإ : ينعي
 .ينربخأ وأ ءيِنْئَدَح :لوقي نأ هنع ةياورلا دارأ اذإ خيشلا ةءارق عمسي يذلا

 .لوّقلا ُلوُقَم وه :(ينئَّدَح١ : هلوقف

 ينرّبخأ ًايوار لوقي نكل ينّئَّدَح هيكع يف لَقَي ملو (181)

 اذإ هّلإف ءعمسي خيشلاو أرقي يوارلا ناك اذإ ام وهو «لوألا سكع اذه

 «دييقتلاب الإ ؛ ينثدح :لوقي نأ زوجي الو .ينربخأ :لوقي كلذ ةياور دارأ

 . هيلع ىتءارقب ىنثذَح :وأ «َةءاَرَق ىيْثَدَح :لوقي نأ كلذو

 م ميم ل ف ْ 3 ٠ وناس 8 5 ٠
 . ةهعيصو ,هثدحي مل هنأل ؟ دييقت ريغ نم 2(« ىنتنذح : لوقي نأ زجي مل امئإو

 اذه . ىنربخأ : فالخب «يوارلل ًاثُدَحُم هنع يورملا نوك ىف ةحيرص (ىنْئَدَح



 0“ اهمكحو رابخألا ٌباَب

 رثكأ ىلإ َيِزُعَو «قرشملا لهأو ٍجابحلا نب ملسمو «هباحصأو يعفاشلا بهذم

 ْ . نيققحملا
 انهن

 ىلع بلاغلا عئاشلا وه امهنيب قرفلا راصو .حالصلا نباك :يوونلا لاق

 . ثيدحلا لهأ

 ٌفْرَع هيلعو ءدييقت ريغ نم ًاضيأ (ينئّدَحا : زاجأ نم نييلوصألا نمو

 نيتغيصلا نم لُكو «خيشلا نع ةياورلاب مالعإلا دصقلا َّنأل ءثيدحلا لهأ

 مظعمو «يراخبلاو ءةنييع نب نايمسو كلام :بهذم وهو ءكلذل َحِلاَص

 . نيرثكألا نع ضايع ىضاقلا هاكحو «نييفوكلاو «نييزاجحلا

 «نينايفسلاو .ءكلام نع يورو ءاضيأ «تعمس» :زاجأ نم مهنمو

 . ةعبصم حيحصلاو

 ةَراَجِإ يِنَّرَبخأدُق :ُلوقي هّراجأدّكو أرْفَيمَل ٌتيحو (155)

 .«يوارلا ىلع خيشلا أرقي ملو «خيشلا ىلع يوارلا أرقي مل اذإو :ينعي

 ينربخأ :وأ «ينزاجأ :هنع ةياورلا دارأ اذإ لوقي هنإف «يوارلا زاجأ خيشلا نكل

 : ةزاجإ ينثدَح : وأ .ةزاجإ

 .حيحصلا وهو «ةزاجإلاب ةياورلا زاوج مظانلا مالك نم َمهْفَو

 أ ع
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 ساّيفلا باَب

 يعرش حيحص مكح يف لصألل عرضلا ٌدَر وهف ٌسايقلا اَمأ (155)

 مسّرلا يف ٌةَّنالث رّبَتعُيلو مكسشلا يف مساج اي 0

 ,عارذلاب بوثلا ٌتَّسِق :وحن ءريدقتلا ىنعمب يتأي ةغللا يف : (سايقلا»

 .ءرملاب ءرملا ٌنِماَقَي : مهلوق وحن «هيبشتلا : ىنعمبو «هتردق : يأ

 . يمرشلا حيحصلا همك يف هكراشمل لسألل عرفا حالطصالا يفد

 ..«مكخلا يف ٍقعماج علا

 يف ةثالث ربتعيلو» :هلوقب اذه ىلإ راشأ .ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني وهو

 . ةباتكلاو ظفللا ىف وأ .فصولا ىف :يأ : (مسرلا

 ُةَلوَحارِبَكعامئوّبّشوأ ةلالئوأاهفِضأةلِهل (150)

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني سايقلاف

 .ٍةَلِع سايق ١

 .ةلالد سايق - ١

 ِهبِش سايق - "

 اك



 7٠ ساّيِقلا ٌباَب

 .نزولا حالصإل هب ءيِج «ٍةَّلعِل سايقلا فضأ : ينعي :(هفضأ» :هلوقو

 . تيبلل ةلمكت .««هلاوحأ ربتعا مث» :هلوقو

 ةَلِقَتسُممكُخلل ًةَبِجوُم ةّلعلاهيف ناك ام اهّنَّوَأ (189)

 ًالقع اهنع مكحلا ُتْلَخَت نسحي ال هنأ لينعمب « هل ةيضتقم يأ مكحلل ةبِجوُم

 . عرفلا يف

 :لوقك عْيَتممم نيدِلاولل هبرَضَف 0 ٠

 هَلِعلا هيف تناك يذلا وه ِةَلِعلا سايق :وهو ماسقألا لوأ نأ : ينعي

 كك
 عْيم اذيإلل ّوهَو ف ٌفأ

 4(ّقَأ آم لثت الث) :لاق ىلاعت هللا نأ .وهو للعلا سايق لاَعِم اذه

 .فيفأتلا نع لهن ىلاعت هللاف «[7 ةيآلا :ءاّرسالا]

 .نيدلاولل ٍبرَّضلا يف ةدوجوم اهنأ كش الب ةلعلا هذهو «ءاذيإلا :ّةَّلِعلاو

 برضلا ميرحت ءا ءاملعلا ساق ٠ كلذل ,فيفأتلا يف م هلم برشلا يف رهطأ يه ل

 ليل هتكلهباأمكحخ ٌزيلعتلا ٍبجوُي مل ام يناثلاو )١16١(

 رّبَتْعُيَف هريظن ىلع ًاعرَش رّبَتعُملا ريظنلاب ٌلَدَنسُيلَف )1١0(

 وّمْثلل يأغلابكهئاكز ُمَّرلَت يبصلا لام :انلوقك )١157(

 .رخآلا ىلع نيريظنلا دحأب لالدتسالا

 هيف  ةلِعلا ينعي  ليلعتلا نكي مل يذلا وه يناثلا َّنأ :تيبلا لينعمو

 ءمكحلا ىلع ةلاد ةلعلا نوكت نأ :ئنعمب ءهيلع َلاد هنكل مكحلل ًابجوم

 هيف ةلعلا َّنأل .لوألا مسقلا يف امك «- هل ةيضتقم يأ  مكحلل َةبِحوُم نوكت



 ساّيِقلا باب 7م

 اذهو ءَفّلْخَتَي نأ زوجيو «عرفلا يف اهيلع مكحلا بترتي نأ زوجي ٌةَطِبنَتْسُم
 لام سايق :ك كلذو «ةسيقألا عاونأ بلغأ وه هنكلو .لوألا نم فعضأ عونلا
 ءزجب ريقفلا ةجاح ٌعفَد هنأ عماجب ؛هيف ةاكزلا بوجو يف غلابلا لام ىلع يبصلا
 ةلع وه اذهو ءًايمان الام هنوك :يهو «نيلاملا نيب ةعماج ٌةَلِع انهف «ماَن ٍلاَم نم
 7 .مكحلا

 نوك وهو «ةّلِعلا رابتعا طقسيو «سايقلا اذه لطبي دق عنام كانه نكلو

 بجعت ال هنأ ئريو .كلذب لوقي ال ةفينح ابأ مامإلا َنإَف كلذلو «غلاب ريغ ِهكِلاَم
 بجي الو «غلابلا ىلع بجي هنإف .ٌجَحلا ىلع سايقلاب يبصلا لام يف ةاكزلا

 اهيف تبث يتلا ةلأسملا :انه ريظنلاب دارملا :«ريظنلاب لدتسيلفا :هلوقو
 .ًاَّضَن مكحلا

 اهيف تبثي مل يتلا ةلأسملا :انه ريظنلاب دارملا :«هريظن ىلع» :هلوقو
 . اضن مكحلا

 ادجُو ًارابتعا نيَّلصأ نيب ام ادّدَرَت يذلا عرفلا ٌثِلاثلاو )١155(
 ىَرُي يذلا ٍهفصو يف هريغ نم ارَّثْكأ نيد يأب ْئِحَملَيلَف (16)
 يفاصوألا يف ٌرُحلاب ال ٍلاملاب ٍفالتإلا يف ٌقيقرلا ٍتَحلَيلُف (155)

 نوكي نأ وهو .هبّشلا سايق :سايقلا ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا َّنأ : ينعي
 . ًاهبش امهرثكأب قحليف «نيلصألا نيب اددرتم عرفلا

 ثيح نم ٌرُحلا ناسنإلا نيب نامّضلا يف ُدْدرَتُم هنإف «لوتقملا دبعلا :هلاثم

 بسلا نم ًاهبش رثكأ لاملاب وهو ءُلاَم هنإ ثيح نم ةميهبلا نيبو «يمدآ هنإ
 ُقَحِلُيَف .هتميق نم صقن امب هؤازجأ ٌنَمضُتو .فقوُيو «ثروُيو «عابُي :هنأ ليلدب
 .ٌرخلا ِةّيِد ىلع تداز نإو ؛هتميق ُنَمضَو هب

 قحتليلف : يأ «قحتليلف» :هلوقو .تيبلل ةلمكت (ًادجو ًارابتعا» :هلوقو



 م ساّيِقلا ٌباَب

 .ىري يذلا هفصو يف هريغ نم اهبش نيلصألا نيذه رثكأب عرفلا كلذ

 . سايقلا نم عونلا اذه لاثمل ْنايَب «قيقرلا قحليلف» :هلوقو

 عمجلا يف هلصأل ًابسانُم عرفلا ٌنوك سايقلا ىف ظرشلاو (150)

 نيم نوثمكحلل ًابسانُم نيّرمألا ٌعِياج َنوكي نأب (154)

 نم لوألا طرشلا نأ :ينعي ؛سايقلا طورش نايب يف هنم عورش اذه

 . لصألل ًابسانم عرفلا نوكي نأ :سايقلا طورش

 الف ءمكحلا يف امهنيب ٌعّمْجُي يذلا رمألا يف :يأ «عمجلا يف١ :هلوقو

 ىلإ عرملا 3 :هنأب سايقنلل قباسلا هفيرعت ْنِإ :ليق دقف كلذلو .(نيرمألا

 . طرشلا اذه نع ينغي ؛مكحلا يف امهعمجت ِةَّلعِل لصألا

 . ةلمكت ءفسذك دود : يأ (نيم نود : هلوقو

 امِهيَيأَر يف نيَّمصَخلا ٌقِفاوُي امب ًاتباث لصألا كاذ ٌنوكو (159)

 ٍقْفَتُم عامجإ وأ ْءّضَن ليلدب ًاتباث لصألا مكح نوكي نأ طرتشيو :ىنعي

 نأب «عرفلل مكحلا كلذ توبث يف نيعزانتملا نيمصخلا نيب َةلالدو ًاتوبُت هيلع

 كلذ توبثل ركْنُملا مصخلا ىلع َةَبُح سايقلا نوكيل همكح ِةَّلِع ىلع اَهِْفَتَي

 . «امهييأر ىف نيمصخلا قفاوي» :هلوق لينعم اذهو .عرفلا يف مكحلا

 درت يتلااهّتالولعَم لُك يف هرّطت نأَوْلِع لك ظرشو (1+0)

 لك يف ةدرطم ةلعلا نوكت نأ :سايقلا طورش نم ثلاثلا طرشلاو

 .ةروص يف «ةلعلا»ب اهنع َرّبَعَملا فاصوألا تدجو املك ثيحب ءاهتالولعم

 .مكحلا ّدِجَو

 الجَسُم ٍضاّمِيْلا ٍتاذ يف َسايِق ال ئّنعم الو ًاظفل ضِقَتنَت مل )1١(

 مكحلا َدِجَو املك هنأ :كلذ ةقيقحو «(ةلعلا ىف دارطالا :لنعم اذه



 سايِقلا ٌباَب م

 وهو .«فلختت نأ حصي الف ءمكحلا َدَجَو ةلعلا تدجو املكو «ةلعلا تدجو

 . «ضقتنت مل١ :هلوق نعم

 يف اهنع اهب رّبَعَملا فاصوأللا َقَّدَصَت نأ :هانعم (ًاظفل ضقتنت مل١ : هلوقو

 اهعم مكحلا دجوي ال هروص

 ؛مكحلا دجوي الو .هب لْلَعُملا ئنعملا دجوي نأب «ئنعم الو» :هلوقو

 صاصقلا بجوي لقثُملاب لتقلا :ًاظفل هللا ضاقتنا وهو :لّوألا ٌلاَثِم
 لتقب كلذ صضقتنيف .ناودعلا ؛لمعلا لتقلا :امهنيب امهنيب عماجلاو دذدحملاب لتقلاك

 .ناودع دمع لتق هنأ عم ؛ْصاَصِق هب بجي ال هنإف .هدلو دلاولا

 يف ةاكزلا بجت :لاقي نأ : ننعم - ةلهلا ضاقتنا وهو : يناثلا ٌلاَثِمو
 .رهوجلا يف نعملا اذه دوجوب كلذ ضقتنيف .ريقفلا ةجاح عفدل يب ىشاوملا

 غةينلا نع هموص لوأ ىرعي .ليللا نم ءابصلا تيب مل نم ًاضيأ ٌهلاَثمو

 َهَلِع ةّينلا نع موصلا لوأ ْيِرَع لعجيف ءاهنم هتالص لوأ ّيرّعَك حصي الف

  ٌهّلعلا تدجو دقف «تييبتلا نودب حصي هنإف .عوطتلا موصب ضقتنيف .هنالطبل

 .لفنلا يف ةحصلا مدع وهو ءمكحلا نودب  ّيرُعلا يهو

 امنإو .مكحلا نودب ةلعلا دوجو ىلإ ؟ لن ىّنعمو أظفل ضاقتنالا يف عجرملاو

 اهيف رظن ؛ةددعتم فاصوأ نم ةبكرم تناك امل لوألا ىف ةلعلا ّنأل ءامهنيب رياغ
 .نينعملا ىلإ اهيف رظن .ًادحاو ًارمأ يناثلا يف تناك املو ءظفللا بناج ىلإ
 . حالطصا درجم هنأكو

 . ًاقلطم :يأ «ًالجسم» :هلوقو

 اًعم ًاتابثإو ًايفت هيلع اعّبتَي نأ هطورش ني ٌمكَحلاو (170)

 ةلعلل ًاعبات مكحلا نوكي نأ :وهو .«سايقلا طورش نم عبارلا طرشلا اذه

 .مدعلاو دوجولا يأ .تابثإلاو يمنلا يف



 م١ ساّيِقلا ٌباَب

 ٌبْلَِجُي كاذك اهل ىذلاّوهَو ُبِلَِجحَت ًاقيقح هل ىتلا ىهق (17)

 مكحلا بترتل - بسانملا فصولا : يأ  مكحلل ٌةَبِلاَجْلا يه ةلعلاف : يأ

 وه مكحلاو «ةاكزلا باجيإل بسانم فصو هنإف «ريقفلا ةجاح عفد :ك «هيلع

 .ةّلعلا ىلع ٌهِبْترَت حصي يذلا  رمألا يأ  ةلعلل ُبوُلُجَملا
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 ةحابإلاو رظحلا باَب

 ممم م مم مة مة ءءء مة ل لوسّرلا ةوثعب لبق ٌَمكح ال (174)

 «لوسرلا ةثعب لبق ءيشب قلعتي ًايعرف وأ ًايلصأ مكح ال هنأ :ينعي

 (الوُسَر كَحَي َّقَح نيم اك اَمَو» : ىلاعت هلوق نم تباثلا ليلدلا ئضتقمب
 ١8[. ةيآلا :ءاّرسإلا]

 . عرشلا ٍدوُرَو ىلإ فوقوم رمألا لب ءَنيِبيثم الو :يأ :ءاملعلا لاق

 ليلدلاْئَضَتقٌمب اهّدعب لبا 660660 000٠0006066666666000

 يِعرش مكح َدعَب ال اهٌّميرحت عرّشلا لبق ءايشألا يف لصألاو (17)

 ةيعرشلا ةلدألا ئضتقمل ةعبات اهنأ ةثعبلا دعب ءايشألا مكح نأ :ينعي
 ءايشألا يف لصألاف دجوت مل نإف «تدجو اذإ ميرحتلاو ليلحتلا نم ؛ةحيحصلا

 تيبلا يف امك عبتا درو نإف ءهدورو دعب ال .ميرحتلا اهل يعرش ليلد دورو لبق

 .يتالا

 هانمّرَخحهنعاناَهنامو هاَنلَلَح ٌعرشلا لحأ ام لب (15)

 مكح دعب الا :هلوق نم َمِلُع دق ئنعملا َّنإف ًالإو ,ةلمكت تيبلا اذهو

 . «يعرش

 لصألا مكب اًنكَّسَمَت ًاعرَش لح ليلد دجت مل ثيحو (110)
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 ةحابإلاو رظحلا ُباَب
 وهو لصألا مكحب انكسمت ؛ًاعرش ّلجلا ديفي ًاليلد دجن مل اذإ :يأ

 نيبحصتسم» :ىتآلا تيبلا نم لوألا رطشلا ىف هلوق.ائنعم اذهو «ةمرحلا

 .«هاوس ال لصألا

 هانلقام َدِض ٌةوق لاقو ٌةاوس ال ّلصألا نيبِحصَتْسُم (1+0)

 يناثلا لوقلا ىلإ ةراشإ  تيبلا اذه نم ىناثلا رطشلا ىف هلوق يأ اذه

 ىتآلا تيبلا ىف ُهلَضَفو «ةحابإلا ءايشألا لصأ َّنأ :وهو «هانمدق ام لباقم
 :هلوقب

 دَرَي الف انعرش يف اهّميرحت دّرَو ام آلإ ٌليلحّتلا اهلصأ يأ (179)

 : ليصفتلا وهو عوضوملا يف ثلاثلا لوقلا ىلإ راشأ مث

 ٌعَبميرضَياموهٌرزاوج ٌعَمني اميف َلصألا نإ :َليِقو )18١(

 اميف لصألا نأ :وهو ءراتخملا حيحصلا لوقلا وه عقاولا يف اذهو

 يف ام مُكل ََقَلَح ىلا ّرُهإ9ل :ىلاعت هلوقل «ةحابإلا ةعفانلا ءايشألا وهو ,عفني

 «زئاجب الإ 0 الو نانتمالا ض رعم ىف هركد [9 ةيآلا : ةَرَقَملا ] 4 اًعيِمسَج ٍضْرَأْلَ

 الو رَّرَض ال١ :ِةْلَي هلوقل ميرحتلا ةراضلا ءايشألا وهو ءْرُصَي اميف لصألا َّنأو

 .هحام نبا هاآور ءارارض

 دِقُف دق مكحُح ليلد نع لصألاب دهّتجُملا ذخأ باحصتسالا ٌدحو )18١(

 ذخأ وهو :ًاقافتا لوبقم لوألا «ناينعم هل وهو «ساحصتسالل نايب اذه

 اذإ «ءيعرشلا مكحلا ليلد ِدَقَف دنع :يأ ادقف دق مكح ليلد نع» :هلوقو

 موص ىلع ًاليلد دجي مل نأك «هتقاط ردقب هنع ثحبلا دعب دهتجملا هدجي مل

 ىف هتوبثل ىناثلا نمزلا ىف رمأ توبث :وهو «هيف فلتخم ىناثلا لنعملاو

 .لوألا نمزلا



 ةحابإلاو رظحلا ُباَب م
 اهنكلو ؛«- باصنلا ىهو  نيرشعلا نع ةصقان رينان» صخش َكَلَم :هلاثم

 دنع اذكو .ءباحصتسالاب اهيف ةاكز ال ةيعفاشلا دنعف .ةلماكلا جاور حورت

 . ةيفنحلا فالخب ؛ةيكلاملا

 ع ؟مع د'ع
 2 دموع مز8



 ةلدألا ٌبيترت ٌباَب

 ٍلّوألا رابتعاب ٌّيفخلاىلع نلجلاةّلدألا نم اومّدَقو (181)

 اهنم ُىِلَجلا ؛اهتالولدم يفانتو اهعامتجا دنع اهنم ُمَّدَقُي ةلدألا َّنأ : ىنعي

 ىلع يقيقحلا هانعم يف ظفللا مّدقُيف ءلوؤملاو رهاظلاك كلذو «ءىفخلا ىلع

 . يزاجملا هانعم

 مكحلل يأٌنظلا ٍدِيِفُم ىَلَع ملعلا َديِفُم اهنم اوُمَّدقو (18)

 ملعلا ديفي ام ناك اذإ ّةلإ ءّنْظلا ديفي ام ىلع ملعلا ديفي ام ُمَّدَقُّيو : يأ

 ثحبم) يف مّدقَت امك «يناثلاب لوألا ُصَخُيَف «ًاصاخ َّنَّطلا ديفي امو ًاماع

 ميدقتلا ال ٍصيصخشنلاب َتْوّيلَق مومعلاو صوصخلا عم الإ (144)

 : مظانلا لاق

 يِفََخلا ىلع ُهِّبِلَج اومَّدَنو» ٍِفَت مهِسايق نع مّدَك ّطُبلاَف (145)

 نم ٌّضَّنلا :وه «قطُنلا»ب دارملاو «سايقلا» ىلع «ٌقطّيلا» ُمَدَقُيَو : يأ

 «سايقلاو» ًاماع «قطنلا» نوكي نأ الإ «ًاداحآ وأ ناك ًارتاوتم ءةنّسلا وأ باتكلا

 سايقلا مدقيو «نظلا ديفي امو ملعلا ديفي اميف مّدقَت امك سايقلاب ٌصَخيَف ءًاصاخ

 .هبّشلا سايقك يفخلا ىلع ةلعلا سايقك ُنِلَجلا

 مه



 ةلذألا ٌبيترت تاب م5

 باحصيسالا ٌريِيْغَت ٍةَنَّس وأ باتك نم قطنلا ىف نكي ْنِإو (145)

 ب

 الدّتسم باحصيسالاب نككَف الإو ًاذإ دك ٌتطنلاف (181/)

 مكحلاف ؛باحصتسالا رييغت ًاديفم ةَنُسلاو باتكلا نم َّصّنلا ءاج نإو
 يف دجوي مل نإو ءيلصألا باحصتسالا رييغت هيف ناك نإو ٌةبُح وهو ءهمكح
 ينعم اذهو  ىلصألا مدعلا يأ  لاحلا بحصتسيف «لصألا ريغي ام ٌىَطْتلا
 . (ال لتسم باحصتسال اب نكف» :هلوق

 23 ها



 يِتفتسملاو يِتْفُملا يف ٌّباَب
 ديلقتلاو

 هه لمس

 نئّسلاو باتكلا يأ نِم فرعي نأوهو ُداهتجا يِتْفُملا يف ظرَّشلاو (180)

 ٍدعاوقلاَنِهُهَلاَملُكو ٍهدراوشلا هِعورُف عم ةقفلاو (144)

 دِبْنُم ٍيفالجي نيو ترَّرَقَت يتلا بهاذملا نِم هلام عم (190)

 ًاملاع نوكي نأ :انه داهتجالا اينعمو :هداهتجا : يتفملا طورش نمو

 هدعاوقو هلئاسم هقفلاب ًاملاعو «ماكحألا قّلعتم امهنأل ءَةَنُّسلاو باتكلاب

 نم لوق ىلإ بهذيل «ةرقتسملا بهاذملاو فالخلا نم اهيف امب «هعورفو

 ثيح هلبق نم عامجإل ًاقرخ هيف َّنأل ءرخآ لوق ثادحإب هنم جرخي الو فالخلا

 : هلوق ئنعم وهو ء«هيلإ اوبهذي مل

 (تبثم فالخ نمو تررقت يتلا بهاذملا نم هل ام عم»

 برعلا نم تأ ينلاّةغللاو بتألا ِملع عّم َلوصألاو ٌوحّنلاو (141)

 الئاس َنوُكَي نَّمِلوِسِفَتَب الئاَسَملا ظطِبْنَتسَي ِهِب ًاردق (190)

 وهو «بدألا ملعو ءلوصألاو ءوحنلاب ًاملاع نوكي نأ : ًاضيأ طرتشيو

 . ةغالبلاو برعلا ةغلب ملعلا لمشي

 الو «ليلقلا ردقلا يفكي الف ءهجرد طسوت رومألا هذه ةفرعم يف ربتعملاو
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 ديلقتلاو ىتفتسملاو ىتفملا ىف َتاَب م8

 ةحيحصلا ةرابا يي نسحب فوك لب ءدفالل ةفرمم يف ةياعا عل ارت
 . تيبلا )22 ١ :هلوق لينعم اذهو .ةحوجرملا نع ةحجارلاو «ةدسافلا نع

 .هلئاسل :يأ «ًالئاس نوكي نمل» :هلوقو

 ٍةاوَّرلا ًةلاح ثيدحلا ىفو  ِتايآلا يف َريسفتلا هِملع عم ( 0)

 :ماكحألا يف ةدراولا رابخألاو تايآلا ةفرعم نم : ًاضيأ دهتحملل دب الو
 حرطيو لوبقملا دمتعيل .درلاو لوبقلا ةيحان نم ثيداحألا ةاور ةلاح ةفرعم نمو

 .دودرملا

 الثل ةّنُسلاو باتكلا نم خوسنملاو خسانلا ةفرعم نم : ًاضيأ هل دب الو
 . سكعي دق امهب ريبخلا ريغ ذإ ؛كورتملا خوسنملاب مكحي

 ءمكحخلا ىلع ثعابلا ملعيل .ماكحألا تايآ يف لوزنلا بابسأ ةفرعمو
 لوألا َمّدقُيِل .داحآلاو رتاوتملا طرش ةفرعمو .دارملا مهف ىلإ ُدِشْرُي هب ملعلاو
 حيحصلاب جتحيل ؛ةفيعضلا نم ةحيحصلا ثيداحألا ةفرعمو . ضراعتلا دنع

 . فيعضلا حرطيو

 يفاك هيف ٍردّقلا اذه ملف ٍفالخلاو عامجإلا ٌعِضومو ()

 . مارح ُهقرَخَف ءهقرخي اليك عامجإلا عضاوم ةفرعم نم يتفملل دب الو

 نموا :هلوق دنع ررقت دقف لإ .ةيفقتلل هب تأ :(فالخلا» :هلوقو

 «تبثم يفالخ
 يِيَفُملاَك ًاملاع نوكي ال نأ يِتفَتسُملا لئاسلا ِطوُرُش نمو (15)

 ادلَقمُمهنوكزوجياللف
 85 ه

 بيا
 دهّتجُم ُهَّلْثِم ناك ثيحف (195)

 نوكي ال نأب .ديلقتلا لهأ نم نوكي نأ أ :يتفتسملا طورش نم نأ : ينعي
 د



 4 ديلقّتلاو ىتفتسملاو ىتفُملا ىف ٌباَي

 ءديلقتلاو ءاتفتسالا هل زوجي الف ؛ًادهتجم ناك نإف «ىتفملاك ًادهتجم ًاملاع

 دلقي نأ دهتجملل سيلف :«تيبلا 2. . .هلثم ناك ثيحف» :هلوقب راشأ اذه ىلإو

 .داهتجالا نم هنكمتل

 عرف

 لئاسللٍةجحُم ركذ ريغ نم ليئئاقلا ٍلوق ٌلوبق انُّديلقت (190

 كلذل لئاقلا اهركذي ٍةّْجَح الب لئاقلا لوق لوبق :وهو ديلقتلا ٌدَح نايب اذه

 : هلوقب هيلإ راشأ يذلا وهو «كلذ ريغ هفيرعت يف ليقو .لئاسلا

 هَلاَق َكاَذ ّنيأ نم انلهج عم هَلاَقَم انبلوبق ليل يقو (190)

 .هلاق نيأ نم يردت ال تنأو لئاقلا لوق لوبق : ديلقتلا ٌدَحَح يف ليقو :يأ

 : هلوقب هيلإ راشأ ام ةلأسملا هذه ىلع عّرفتيو .«كلذ يف هذخأم ملعت ال :يأ

 افحت الب هل ٌديلقت مكُحلا يف 2 ئَمطصُملا هظ ٍلوق ٍلوبق ىفو (1949)

 هَل ئَنَأ دّن يحولاب ٌهَعيمج هَلاَق دّق ام ّنأل ءال :ليقو )7٠٠١(

 لَك فطصملا لوق لوبق َّنأ :ديلقتلل لوألا فيرعتلا ىلع ينبني هنأ :ينعي

 ذخألا بجي هنأل «هيلع هقابطنال ءًاديلقت :ْىَمَسُي ماكحألا نم هركذي اميف

 ماق دق هنأل ء.مكحلا كلذ ليلد ركذي مل نإو ماكحألا نم هركذي اميف دي هلوقب

 .- هتلاسر ٍقَدِص ىلع ةلاذلا ةدلاخلا ةزجعملا ىنعأ  هلوق لوبق ىلع ليلدلا

 وناثلا دحلا ىلعو

 ًاديلقت : :هلوق لوبق لُّمَسُي نأ زوجيف .دهتجي ناك دع ىبنل لا د ١ : انلق نإف

 . هاهتجا نع هلاق نوكي نأ لامتحال

 دق ام عيمج ّنأل ءاديلقت :هلوق لوبق َّمَسُي الف .دهتجي ال هنإ : انلق نإو

 .داهتجا نع ال ٌيحَو نع هلاق امنإ ؛هلاق

 .ءاملعلا نيب فالخ اهيف  ِيِكَي هداهتجا ةلأسم يأ  ةلأسملا هذهو



 ديلقّتلاو ىتفتسملاو ىتفملا ىف ٌتاَب 4

 .ًاباوص الإ نوكي الو ؟ هلم هعوقوو هداهتجا زاوج حيحصلاو

 داَهتجالا يف لصف
 دَصَن دّئرمأل يل ُهَدوُهَجَم دّهتجا ىذلا َلَذِبَي نأ ُهَدحو )0٠0(

 : ًاحالطصاو ةَقَلُك هيف اميف عسولا لذب :ةغل داهتجالا فيرعت نأ :ينعي

 ضرغلا  غولب يأ - لين يف  هعسوو هتقاط يأ  هدوهجم دهتجملا هيقفلا لذب

 يف هتقاط مامت دهتجملا لذبي نأب «يعرشلا مكحلا ةفرعم ليصحت نم دوصقملا

 . ةيعرشلا ةلدآلا ىف رظنلا

 اطحخلاعنمي عورفلا يف ليقو اطحخو ٍباوَص ىلإ مسقنّيلو 0)

 : لاق نم ءاملعلا نمو .أطخ داهتجاو «باوص داهتجا : ىلإ مسقني وهو

 نعم اذهو .هداهتجا يف ٌبيِصُم ؛اهيف عطاق ال يتلا عورفلا يف ٍدِهَتْجُم لك

 .عطقلا اهيف تبث ام يتلا عورفلا يف : يأ (أطخلا عنمي عورفلا يف ليقو» :هلوق

 .هداهتجا هيلإ هاّذأ ام هدلق نم قحو هقح يف هللا مكح ْنأ ىلع ًءانب

 دحاو اهيف بيصملاف ؛عامجإ وأ ٌصن نم عطاق اهيف يتلا عورفلا امأو

 . حصألا ىلع مثأي مل ؛هيلع هعوقو مدعل دهتجملا اهيف أطخأ نإف ءًاقافتا

 عّدبلا بابرأل ٌبيوصت هيف ذإ عّتّتما ُهجّولا اذ ٍنيَّذلا ٍلوصأ يفو )3١(

 اوثعبي نل مهنأ َنيِمعاَرلاَو اوثلث ارفك ثيح ئراصنلا نم (508)

 نيّلصألا اعّدا يف ٌُسوجملااذك نيعلاب مهر نوَرَي ال وأ (20)

 دئاقعلا يأ  ةيمالكلا لوصألا يف دهتجم ّلُك :لاقي نأ زوجي الو :يأ

 «لالضلاو عدبلا لهأ لاوقأ بيوصت ىلإ يدؤي كلذ نأل «ٌتيصم  ةينيدلا

 رونلا نأو «ةملظلاو رونلا نيلصألاب نيلئاقلا سوجملا ضعبو «هللا ةيؤر نيفانلا

 .رشلا هلإ ةملظلاو ءريخلا هلإ



 1١ ديلقّتلاو ىتفتسملاو ىتفُملا ىف ٌتاَب

 اَطخأ نم هّمصن لّعجاو ِنيّرجأ نطُعُي عورفلا يف َباَصَأ نّمو )7١5

 ٍداَهَيِجاِلا ميِسقت نم كاد يف يداهلا َيِبَّنلا نع اوَوَر امِل 3١0(

 ٍهِلَع هميسقت ءًابيِصُم عورفلا يف ٍدِهَتِجُم ّلُك سيل :لاق نم ليلدو :يأ
 باصأف دهتجا نم١ :لاق هنأ ِهكَي هنع تبث اميف ءأطخو .باوص :ىلإ داهتجالا
 . (دحاو رجأ هلف أطخأفن دهتجا نمو ءنارجأ هلف

 هَمكحُم [ًرُد]ٌدعلا يف اًهتايبأ ةمّدقملاهذه ٌمعظَت متو )٠60(

 .ةعبرأو ناتئثام وهو ءلَّمَجلا باسح ىلع [ْرد] : ظفل ددع اهتايبأ :يأ

 رشع ئدحإ ةموظنملا نوكت اهبف «ةعبس يهو ِةبظُحلا تايبأ َّذَع ريغ نم اذهو
 . تيب ينئمو

 ئفطصملا عضو رهش عيبر يِناث اف مث ٍءاظ مث ٍءاط ماع يف )٠09(

 ءااط» :عومجمو ءًاضيأ لّمجلا باسحب وهو  اهفيلأت خيرات :ينعي
 .نونامثو ةعستو ةئم عست - (افاو ىكاظ»و

 هِمالَس عَمهَللاٌةالص مث هيامتإ ىلع للك محلاو )0١(

 هب نِهوُم لكو هِبْرِِحجو هبحّصصو ِهِلآو يبنلا ىلع )51١(
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 تاكلون
 ىقِفلآي وضا ف

 اذهف...» :باتكلا اذه ةمدقم يف يكلاملا يولع ديسلا نبا دمحم ديسلا لوقي

 هرحلاب ةمركملا ةكمي هل يسيردت ءانثأ تاقرولا مظن ىلع ةتيلمأ فيطلا حرش

 اصلاخ هلعجي نأو ؛هلصأب عفن امك هب عفني نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسن .فيرشلا
 .ىهتنا «نيمأ ...ميركلا ههجول

 نب ناضمر نب ىسوم نيدلا ردب نب ىيحي نيدلا فرش وه «تاقرولا» مظانو

 يسهو  روهشم وه امك نيعلا حتفب . طيرمع دالبل ةبسن يطيرمعلاب ريهشلا ؛ةريمع

 دلب ةكينس نم برقلاب :سيبلب لامعأ نم ةيقرشلاب ةرهاقلا رصم يحاون نم ةيحان

 هب انعفنو ىلاعت هللا همحر يراصنألا ايركز مالسإلا خيش

 ىف هةمظن نمف .مكحأو هيف فل مك ؛مظنلا يف ةيآ ىلاعت هللا ةمحر مظانلا ناكو

 بيردتلا ةياهنهو .يراصنألا ايركز مالسإلا خيشل «ريرحتلا مظن ريسيتلا» :هقفلا

 يفو :نتملا اذه هقفلا لوصأ يفو .يناهفصألا عاجش يبأل «بيرقتلا ةياغ مظن

 هيف لْزَج ؛ةوالط هيلع ٌبْذَع همظنو .كلذ ريغ ىلإ ...«ةيمورجآلا مظن» وحنلا
 .ىنغملا رهاظ ىنيملا لهس :3 ةذلح

 ع 23 اي وع اعل قنا 8هرتش هد 107 عض ززتتا - | .تاحقروةاذ

 عاهانإزع مقع 8قمط ةنهقعل قلق 8 : 19871 8: عيتعماقاناخ - انطق

 نانبل- نويبب 11 - 5424 هع ص 000
 1157: 22810:ترغ - كلتملا كاف 15 0121813 سلق

 عسا: دل عدنت هاءاا ماهل عجرم اهقدتعتول كا رمادط . عدم ةقيبللا باكل راد

 بقل . 2 [١ صت أ ز/ قلت . عمت آش ]ك2 دنع ةنامات اطئاسنرفلا

 عبس يبس هج االنع اقل ظيوأ نات ملا جحا

 5 7 مرن 7 كف 51571710
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